
i·,

1 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ



Πόσο μπορείτε 
να πιείτε

Η ώρα, αλλά και ο τρόπος που γίνονται 
αρκετά τροχαία δυστυχήματα... μύριζαν οι
νόπνευμα!

Μ’ άλλα λόγια, φαίνεται πως οι οδηγοί 
δε γνώριζαν πως αρκούν 3 ποτήρια ούζο, ή 
ουίσκι, 4 ποτήρια κρασί ή 3 μπουκάλια μπί
ρας για να γίνουν... ανίκανοι να οδηγήσουν 
και επικίνδυνοι!

Κι' όμως, σύμφωνα με όσα έχουν απο
δείξει οι σχετικές επιστημονικές έρευνες:

•  Η επήρεια του οινοπνεύματος που 
εξαρτάται από την περιεκτικότητά του στο 
αίμα, διαφέρει ανάλογα με το βάρος του 
ατόμου.

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που 
δημοσιεύουμε, ένας άνθρωπος βάρους 70 
κιλών με 3 ποτήρια κρασί έχει 1%. οινό
πνευμα στο αίμα του, πράγμα που μειώνει 
ιδιαίτερα τα αντανακλαστικά του και κάνει 
την οδήγησή του ανασφαλή...

Γενικά, μπορούμε να πούμε, ακόμη ότι 
το «όριο» βρίσκεται στα 2 ποτήρια ούζο, 
1,5 ποτήρι ουίσκι, 2 ποτήρια κρασί και 1,5 
μπουκάλι μπίρα. Από εκεί και πέρα, μελε
τήστε το διάγραμμα και βρείτε τα δικά σας 
όρια στο οινόπνευμα...
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Επιμόρφωση
αστυφυλάκων

Στα πλαίσια του προγράμματος 
εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του 
αστυνομικού προσωπικού που έχει 
δρομολογήσει η Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Τάξης, καταρτίσθηκε και 
θ’ αρχίσει αυτές τις μέρες να εφαρ
μόζεται η επιμόρφωση αστυφυλάκων 
της ΕΛ.ΑΣ.

Μέσα από το φιλόδοξο αυτό σχέ
διο θα περάσει η φιλοσοφία για τη 
νέα αντίληψη που πρέπει να έχει ο 
αστυνομικός τόσο για την αποστολή 
του όσο και για τις σχέσεις του με 
τον πολίτη.

Παράλληλα θα βοηθηθεί ο κάθε 
αστυφύλακας σε επαγγελματικά θέ
ματα και ιδιαίτερα σε όσα καθημερι
νά αντιμετωπίζει ασκώντας τα καθή- 
κοντά του.

Οι πρώτοι αστυφύλακες που θα 
καθήσουν στα θρανία έχουν προϋπη
ρεσία από πέντε ως δεκαπέντε χρό
νια και υπηρετούν κύρια σε μάχιμες 
μονάδες της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αττικής.

Ο αριθμός τους φθάνει τις 6.000 
περίπου. Θα τους ακολουθήσουν 
στην ίδια διαδικασία οι συνάδελφοί 
τους των υπόλοιπων Αστυνομικών 
Διευθύνσεων όλης της χώρας.

Η μετεκπαίδευση αυτή θα διαρκεί 
για κάθε σειρά μία εβδομάδα, με 
6ωρο μάθημα κάθε μέρα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χειμωνιάτικο απόγευμα στη συ
μπρωτεύουσα. Στην παραλία, μπρο
στά στο αμερικανικό προξενείο τα 
νερά είναι βαθειά, σκοτεινιασμένα. 
Το κρύο περονιάζει το κορμί της 
τριανταπεντάχρονης γυναίκας. Χω
ρίς να το πολυκαταλάβει γλυστρά και 
από το πλακόστρωτο πεφτει στην πα
γωμένη θάλασσα. Ο κίνδυνος για τη 
ζωή της είναι μεγάλος και άμεσος.

Γ ια καλή της τύχη περνά από κει 
κοντά ο αστυφύλακας Ηλίας Γιαννό- 
πουλος της Υποδιεύθυνσης Αλλοδα

$  &
Λ  -  ^

Επιμόρφωση
πολιτικών
υπαλλήλων

Σεμινάριο επιμόρφωσης για τους 
πολιτικούς υπαλλήλους έκανε πρόσ
φατα το Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώματος.

Στην αίθουσα διδασκαλίας του Α' 
Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών 
συγκεντρώθηκαν οι υπάλληλοι και 
ενημερώθηκαν για την ίδρυση την 
αποστολή και προορισμό, την οργά
νωση και λειτουργία του Πυροσβε-

πών Θεσσαλονίκης. Χωρίς δισταγμό 
τρέχει και βουτάει με τα ρούχα στα 
παγωμένα νερά σώζοντάς την.

Η πράξη του νεαρού αστυφύλακα 
που έγινε αιτία όχι μόνον να γλυτώ
σει μια ζωή αλλά και να μη μείνουν 
ορφανά τα τρία ανήλικα παιδιά της 
Χρυσούλας Καμιμάνη επιβραβεύτηκε 
από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 
και το Σύλλογο «Φίλοι Μαθητών 
Ακριτικών Χωριών».

Στιγμιότυπο από την απονομή του 
βραβείου στον αστυνομικό που έγινε 
στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλά
δος. Του το απονέμει ο πρόεδρος του 
Ε.Ε.Σ.

στικού Σώματος.
Τις πυροσβεστικές διαδικασίες 

και τα μέτρα πυροπροστασίας και 
αυτοπροστασίας που πρέπει να 
παίρνει ο καθένας μας, τα μέτρα 
προστασίας από τους σεισμούς. Τον 
τρόπο λειτουργίας των πυροσβεστή
ρων, τις δημόσιες σχέσεις πυροσβέ
στη -πολίτη.

Η ενημέρωση έγινε από τους κ. 
υπαρχηγό Σ. Τζανέτο, επιπυραγό κ. 
Κοτρώτσο, υποπυραγούς Γ. Δασκα- 
λάκη και Α. Σιώρη.

Στο τέλος δε ακολούθησε επίδειξη 
κατάσβεσης από πυροσβέστες και εκ
παίδευση των πολιτικών υπαλλήλων 
στην κατάσβεση.

Η πρωτοβουλία αυτή του Π.Σ. 
αξίζει συγχαρητήρια. Ίσως θα έπρε
πε όμως να έχει συνέχεια και στο 
μέλλον από όλες τις υπηρεσίες της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τά
ξης προς τους πολιτικούς της υπαλ
λήλους και προς το κοινό.

Το νομοσχέδιο/τροποποίηση 
του Ν 1481/84

Με τη συζήτηση του νομοσχεδίου 
που τροποποίησε διατάξεις του Ν. 
1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης ασχολήθηκε το Κοι
νοβούλιο την πρώτη βδομάδα του 
Απριλίου.
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Ομιλία για τα Ελγίνεια

Με πρωτοβουλία και φροντίδα 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυ
ρας πραγματοποιήθηκε στις 27 Μάρ
τη στο Δημοτικό θέατρο «Φοίνικας» 
ομιλία του καθηγητή του Ιόνιου Πα

νεπιστημίου κ. Παναγιώτη Καρα- 
γιώργη με θέμα «ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡ
ΜΑΡΑ».

Την παρακολούθησε πυκνό α 
κροατήριο -  πάνω από 400 άτομα -

υπαλλήλων της Α.Δ., ο νομάρχης και 
ο δήμαρχος Κέρκυρας, βουλευτές και 
εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιω
τικών αρχών.

Η τύχη γύρισε την πλάτη στον αρχιφύλακα

Συνεπής και πιστός στο υπηρε
σιακό του καθήκον ήταν πάντα ο αρ- 
χιφύλακας Γιώργος Ηλ. Στασινός 41 
χρόνων που υπηρετούσε στην Άμεση 
Δράση. ΓΓ αυτό δεν δίστασε να «ξε- 
χάσει» το ρεπό που δικαιούταν το 
βράδυ της 25ης Μαρτίου, αφού γιόρ
ταζε ο μικρός του γυιός. Τα έκτακτα 
μέτρα ασφάλειας που είχαν ληφθεί 
εκείνη την ημέρα μετέτρεψαν το ρεπό 
του σε άδεια μιας ώρας μόνο. Ντύθη
κε τη στολή του και στις 9 το βράδυ 
«εγκατέλειψε» φίλους και συγγενείς 
να γλεντούν στο σπίτι και πήγε στην 
υπηρεσία

Πλησίαζαν μεσάνυχτα όταν στο 
περιπολικό με πλήρωμα τον αρχιφύ
λακα Στασινό και τον αστυφύλακα 
Αθανάσιο Ν. Ράπτη έφθασε κατεπεί-

γον σήμα από το κέντρο της Άμεσης 
Δράσης. Ο συναγερμός του σούπερ- 
μάρκετ «Τρέσκο» στην Παιανία χτυ
πούσε απεγνωσμένα και επιβαλλόταν 
η όσο το δυνατό γρηγορότερη επέμ
βαση.

Ακολουθώντας κατά γράμμα την 
εντολή του προϊσταμένου του ο αρχι- 
φύλακας ανέπτυξε ταχύτητα και έθε
σε ταυτόχρονα σε λειτουργία το φανό 
και τη σειρήνα του «100», κατευθυ- 
νόμενος στην Παιανία.

Ο «θάνατος» ερχόταν από την α
ντίθετη κατεύθυνση, προς την Αθήνα.

Οδηγώντας το Ι.Χ. αυτοκίνητο 
του ο 36χρονος Παναγιώτης Αθ. 
Τσουκάτος επιχείρησε να προσπερά- 
σει ένα Ι.Χ. Σε κλάσματα του δευτε
ρολέπτου βρέθηκε στο αντίθετο ρεύ

μα κυκλοφορίας και εμφανίστηκε 
μπροστά στο περιπολικό.

Ο αρχ ιφύλακας ελίχθηκε προς τα 
δεξιά για ν ’ αποφύγει τη μετωπική 
σύγκρουση. Το «100» βγήκε από το 
δρόμο και καρφώθηκε με τρομακτική 
ταχύτητα πάνω σε μια ελιά, στην ά
κρη του.

Σε άμορφη μάζα μετατράπηκε το 
αστυνομικό όχημα. Η τύχη «χαμογέ
λασε» μόνο στον αστυφύλακα που 
σοβαρά τραυματ ισμένος μεταφέρθηκε 
στο νοσοκομείο. Ο αρχ ιφύλακας με
ταφέρθηκε στο 401 Γ.Σ.Ν. οπού λίγο 
αργότερα άφηνε την τελευταία του 
πνοή.

Ο οδηγός του μοιραίου Ι.Χ. συνε- 
λήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγε
λέα.



ΤΛ ΔΙΚΑ ΠΑΖ

Το ωράριο εργασίας 
του προσωπικού 

της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Τάξης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
το Προεδρικό Διάταγμα 28/1986 με το οποίο ρυθμί
ζονται ο χρόνος εργασίας και συναφή θέματα του 
προσωπικού της Γ.Γ.Δ.Τ. Για ενημέρωση των συνα
δέλφων το αναδημοσιεύουμε ολόκληρο.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
28/1986

(Φ.Ε.Κ Α; -11/10-2-86)

«Χρόνος εργασίας και συναφή θέματα προ
σωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημό
σιας Τάξης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 26 παράγρ. 10 και 12 και 53 παράγρ. 1 

του Ν. 1481/84 (Α-152) «Οργανισμός Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης».

6. Του Ν. 1157/81 (Α-126) «Περί κυρώσεως της από 
29-12-80 Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί καθιερώ- 
σεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δη
μοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συνα
φών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων αυ
τής».

γ. Του άρθρου 7 του Ν. 754/1978 (Α-17) «Περί ρυθ
μίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, 
πολιτικών και στρατιωτικών κ.λ.π.». 

δ. Των άρθρων 16 και 23 του Ν. 1558/85 (Α-137) «Κυ

βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», 
ε. Της Υ-52 από 2-8-85 (Β-481) Απόφασης του Πρω

θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Τά
ξης Θανάση Τσούρα.

στ. Της υπ’ αριθ. 14867 Φ.012.5/57 από 27-11-81 
(Β-719) κοινής Απόφασης των Υπουργών Προε
δρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης «Για 
την καθιέρωση δνθήμερης εβδομάδας εργασίας 
επί του εν γένει προσωπικού και Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και επί των Αγρο
φυλάκων και Αρχιφυλάκων Αγροφυλακής», 

ζ. Της υπ’ αριθμ. 14868 Φ.012.5/58 από 27-11-81 
(Β-719) κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονο
μικών και Δημόσιας Τάξης «Για την καθιέρωση 
αποζημίωσης για το προσωπικό του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως και των Υπηρεσιών αυτού που 
θα εργάζεται πλέον του δνθημέρου την εβδομά
δα» και

2. Την υπ’ αριθ. 22/1986 Γνωμοδότηση του Συμβου
λίου της Επικράτειας, ύστερα από πρόταση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας 
Τάξης, αποφασίζουμε:

Ά ρ θ ρ ο  1.
Χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού

1 .0  χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπι
κού (άρθρο 22 Ν. 1481/1984), κατά την πενθήμε
ρη ερ>δομάδα εργασίας, είναι ο ακόλουθος: 

α. Οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργα
σίας, το οποίο ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, 
για όσους εκτελούν γραμματειακή ή γραφική υπη
ρεσία και υπηρεσία τεχνίτη κάθε ειδικότητας.
Το ωράριο αυτό, ανάλογα με τις συγκεκριμένες 
ανάγκες κάθε Υπηρεσίας, δύναται να κατανέμεται
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σε πρωινή ή απογευματινή αλλαγή (βάρδια) ή συ
νεχές ωράριο εναλλασσόμενων αλλαγών, μέσα στα 
προβλεπόμενα όρια εργασίας κάθε ημέρα.

6. Τριάντα έξι ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή 
εσωτερικές υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης ή 16ω- 
ρης ή 12ωρης ή θωρης ή βωρης βάσης, όπως σκο
ποί, εξερευνητές, οδηγοί και πληρώματα περιπολι
κών, γερανοφόρων, ανακριτικών και άλλων αυτοκι
νήτων, επόπτες σκοπών, αξιωματικοί επιθεώρησης 
και υπηρεσίας, τηλεφωνητές, διαβιβαστές, χειρι
στές τηλεφωνικών κέντρων, κέντρων R/T και τηλε
τύπων. Επίσης, για όσους διατίθενται σε υπηρεσία 
περιπολίας, αστυνομικής επέμβασης, αστυνομικών 
ελέγχων, συνοδειών, δικαστηρίων, σηματοδότησης 
και κάθε άλλη σχετική υπηρεσία, που αφορά την 
αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

γ. Τριάντα ώρες, για όσους εκτελούν υπηρεσία μοτο- 
σικλετιστή τάξης ή ασφάλειας, ή τροχαίας, και ακί
νητου σκοπού ρυθμιστή τροχαίας κίνησης.

2. Οι ώρες εργασίας στις περιπτώσεις β και γ της πα
ραγράφου 1 του παρόντος κατανέμονται, κατά 
κανόνα, συνεχόμενες και κατά την κρίση του διοι
κητή της Υπηρεσίας, στις πέντε εργάσιμες ημέρες, 
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Κατεξαίρεση όσων καθορίζονται στην παράγραφο 1 
του παρόντος, στο προσωπικό της Ελληνικής Α
στυνομίας, δύναται να επιβληθεί υποχρεωτική πα
ροχή εργασίας και πέραν του πενθημέρου την ε
βδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές δια
τάξεις, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλ
λουν κατά την κρίση των διοικητών των οικείων 
Υπηρεσιών. Στο προσωπικό αυτό, που εργάζεται 
και την έκτη ημέρα της εβδομάδας καταβάλλεται 
αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις.
Το προσωπικό μπορεί να διατίθεται σε υπηρεσία 
και την Κυριακή, έβδομη ημέρα εργασίας, καθώς 
και σε άλλη ημέρα αργίας.
Στις περιπτώσεις αυτές αφήνεται ελεύθερο υπη
ρεσίας, για ανάπαυση (ρεπό) άλλη μέρα της εβδο
μάδας με κυλιόμενη σειρά, όταν είναι δυνατή η 
τήρησή της.

4. Αν η εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνε- 
χισθεί και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου 
εργασίας, είτε από τη φύση της, είτε από ειδικές 
συνθήκες, δεν διακόπτεται αυτή, αλλά συνεχίζεται 
για όσο χρόνο απαιτείται. Ο επιπλέον χρόνος υπο
λογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχό
λησης.

5. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων 
υπηρεσιακών αναγκών, ιδία τάξης, ασφάλειας, ή 
τροχαίας, δύναται να επιβάλλεται προσθετή, υπε- 
ρωριακή εργασία, πέραν της οριζόμενης στην πα

ράγραφο 1 του παρόντος, με διαταγή του διοικη
τή αξιωματικού και ύστερα από έγκριση της αμέ
σως προϊσταμένης του Υπηρεσίας.
Για την υπερωριακή αυτή εργασία καθώς και εργα
σία κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές και ε
ξαιρέσιμες ημέρες, που είναι αναγκαία για τις Υ
πηρεσίες της Αστυνομίας, οι οποίες λειτουργούν, 
κατά το νόμο, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες 
του μηνός, καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

6. Ο χρόνος εργασίας των γυναικών αστυνομικών, 
που είναι μητέρες, οποιαδήποτε υπηρεσία και αν 
εκτελούν, περιορίζεται κατά δύο ώρες την ημέρα 
αν έχουν παιδιά μέχρι δύο ετών και κατά μία ώρα 
αν έχουν παιδιά από δύο μέχρι και τεσσάρων ετών. 
Αν για τις μητέρες υπαλλήλους του Δημοσίου κα
θορίζεται ελαστικότερο ή ευνοϊκότερο ωράριο ε
φαρμόζεται και στις μητέρες γυναίκες αστυνομι
κούς.

7. Όλες οι εκτελούμενες υπηρεσίες και τα χρονικά 
τους όρια καταγράφονται στο βιβλίο υπηρεσίας, 
που τηρεί για το σκοπό αυτό κάθε Υπηρεσία. Οι ε
κτός έδρας υπηρεσίες καταχωρούνται και με την 
ώρα αναχώρησης και επανόδου.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
αναλόγως και για τους κοινοτικούς φύλακες.

Ά ρ θ ρ ο  2.
Υποχρεώσεις αστυνομικού προσωπικού.

1. Το αστυνομικό προσωπικό, κατά το χρόνο που δεν 
έχει διατεθεί σε υπηρεσία: 

α. Ενημερώνει τους αρμόδιους της Υπηρεσίας του 
για τον τόπο και τρόπο ανεύρεσής του σε περί
πτωση ανάγκης, όταν απομακρύνεται από την έ
δρα της Υπηρεσίας του.

β. Σπεύδει στην Υπηρεσία του, όταν αντιληφθεί, ότι 
υπάρχουν έκτακτα γεγονότα ή άλλα περιστατικά 
που επιβάλλουν την παρουσία του. 

γ. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε διαταγμένη υπηρεσία 
σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η 
παρέμβασή του (άρθρο 3 παράγρ. 2 Ν. 1481/1984, 
Α-152).

δ. Παρέχει τη συνδρομή του στους αστυνομικούς 
όταν αυτή θεωρείται αναγκαία, 

ε. Συμμετέχει στις συγκεντρώσεις του προσωπικού 
της Υπηρεσίας του, που γίνονται όταν υπάρχει 
σπουδαίος λόγος, κατά την κρίση του διοικητή 
αυτής.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 327
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EZQTEPIKH ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Αιγαίο
Εδαφικό καθεστώς

Το εδαφικό καθεστώς του Αιγαίου διαμορφώθηκε 
πριν από 60 χρόνια με την υπογραφή της συνθήκης 
της Λωζάνης από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, 
την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Ρουμανία, το Βασίλειο 
των Κροατών, Σέρβων και Σλοβένων, την Ελλάδα και 
την Τουρκία. Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο άλλαξε 
μόνο ως προς την κυριαρχία των Δωδεκανήσων. Τα 
νησιά αυτά αποδόθηκαν στην Ελλάδα με τη συνθήκη 
ειρήνης με την Ιταλία που υπογράφτηκε στο Παρίσι 
το 1947.

Στη Λωζάνη η χώρα μας είχε προσέλθει σαν ηττη- 
μένη. Είχε υποστεί τη στρατιωτική καταστροφή του 
1922. Έτσι η συνθήκη που υπογράφτηκε εκεί αντι
προσώπευε το μέγιστο των απαιτήσεων της Τουρκίας 
και το ελάχιστο των δικαιωμάτων της Ελλάδας που 
παραιτήθηκε από όλα τα κέρδη της συμφωνίας των 
Σεβρών. Εντούτοις, η χώρα μας σεβάστηκε πάντοτε 
το εδαφικό καθεστώς που προέκυψε από τη συνθήκη 
της Λωζάνης, παρά το γεγονός ότι άφηνε έξω από τα 
σύνορά της περιοχές που εθνολογικά και ιστορικά 
της ανήκαν. Δεν πρόβαλε ποτέ βλέψεις σε βάρος της 
Τουρκίας. Δεν απείλησε ποτέ την εδαφική της ακε
ραιότητα. Δεν της δημιούργησε ποτέ προβλήματα.

Αλλά και η Τουρκία για 50 ολόκληρα χρόνια δεν 
έθεσε ζήτημα μεταβολής του. Το είχε αποδεχθεί χω
ρίς αντιρρήσεις. Δεν έλειψαν, βέβαια, σ’ αυτό το διά
στημα τα προβλήματα και οι διενέξεις -  κάποτε πολύ 
σοβαρές -  στις σχέσεις της με τη χώρα μας, όπως 
δεν έλειψαν και οι ευτυχείς στιγμές και οι περίοδοι 
ομαλότητας και συνεργασίας. Δεν πρόβαλε όμως 
βλέψεις σε βάρος του ελληνικού χώρου. Δεν αμφι
σβήτησε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στα νησιά 
μας, στη θάλασσα ή στον αέρα. Ακόμα και όταν πρό- 
τεινε το 1941 στους Γερμανούς να καταλάβει τα ελ
ληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου, φρόντισε επι- 
μελώς να κρύψει ότι είχε επεκτατικά σχέδια. Πρόβα
λε σαν δικαιολογία, ότι ήθελε απλώς να τα... προστα
τεύσει. Να μην τα καταλάβουν οι Άγγλοι!

Όμως από το 1973 η στάση της άλλαξε ριζικά. Για 
πρώτη φορά εκδήλωσε επίσημα και απροκάλυπτα τά
σεις επεκτατικές σε βάρος τόυ ελληνικού χώρου. 
Δημιούργησε ζητήματα σχετικά με τα ακριτικά νησιά 
μας, την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, τον εναέριο χώ

ρο και την αιγιαλίτιδα ζώνη μας.
Ενώ 50 ολόκληρα χρόνια η Τουρκία δεν είχε πα

ρουσιάσει κανένα σύμπτωμα ασφυξίας, άρχισε ξαφνι
κά, μετά το 1973 να διαμαρτύρεται ότι «πνίγεται» από 
το καθεστώς του Αιγαίου. O f i είναι άδικο γιατί την 
περιορίζει σε μια στενή λουρίδα θάλασσας. Και ότι η 
χώρα μας προσπαθεί να μεταθάλει το Αιγαίο πέλαγος 
σε ελληνική λίμνη.

Και δεν περιορίστηκε μόνο σε διαμαρτυρίες. Άρ
χισε να αμφισβητεί την ελληνικότητα του Αιγαίου και 
να ισχυρίζεται ότι το μισό της ανήκει μαζί με τα νησιά 
που βρίσκονται κοντά στα παράλιά της. Ποτέ άλλω
στε, δε λέει τα «ελληνικά νησιά». Λέει πάντοτε «τα 
νησιά του Αιγαίου», σαν να είναι αδέσποτα.

Παραθέτουμε αποσπάσματα δηλώσεων που έχουν 
κάνει κατά καιρούς οι Τούρκοι πολιτικοί ηγέτες, εν
δεικτικά των αντιλήψεων και των προθέσεών τους:

«Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνει το Αιγαίο 
ελληνική θάλασσα, ούτε θα επιτρέψει να σφετερι
στούν άλλοι, οποιαδήποτε τουρκικά δικαιώματα στην 
περιοχή αυτή».
(Υπουργός Άμυνας Χασάν Ισίκ, 1.6.1974)

«Το μέλλον της Τουρκίας είναι η θάλασσα. Η Τουρκία 
είναι υποχρεωμένη να γίνει μεσογειακό έθνος. Αυτή 
τη γραμμή για το μέλλον της Τουρκίας, όλοι οι πολιτι
κοί την έχουν παραδεχτεί».
(Υπουργός Άμυνας Ιλ. Σαντσάρ, 10.1.1974)

«Ούτε η Κυβέρνηση, ούτε η τουρκική κοινή γνώμη 
μπορούν να δεχτούν ότι το Αιγαίο ανήκει αποκλειστι
κά στην Ελλάδα. Το μισό Αιγαίο ανήκει αποκλειστικά 
στην Τουρκία και το άλλο μισό ανήκει στην Ελλάδα. 
Αυτή υπήρξε ανέκαθεν η επίσημη άποψη».
(Υπουργός Εξωτερικών Τσαγλαγιανγκίλ, 4.4.1975)

«Μην αποκαλείτε τα νησιά αυτά ελληνικά νησιά, αλλά 
νησιά του Αιγαίου. Είναι προτιμότερο να τα αποκα- 
λούμε νησιά του Αιγαίου».
(Πρωθυπουργός Σ. Ντεμιρέλ 19.8.1976)

«Η θάλασσα του Αιγαίου ανήκει σ’ εμάς. Αυτό είναι 
κάτι που όλοι πρέπει να το καταλάβουν. Δεν έχουμε 
την πρόθεση να·καινοτομήσουμε πάνω σε θέματα ε
ξωτερικής πολιτικής. Αν η τιμή και τα συμφέροντα του
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τουρκικού έθνους απειληθούν, θα τσακίσουμε το κε
φάλι του εχθρού».
(Πρωθυπουργός Σ. Ιρμάκ, 18.1.75)

Θα μπορούσαν να παρατεθούν πολλές άλλες πα
ρόμοιες δηλώσεις. Αρκούν, όμως, οι παραπάνω για να 
σχηματίσει κανείς σαφή αντίληψη των διαθέσεων της 
τουρκικής ηγεσίας.

Τι να μοιραστεί;

Μια πρώτη παρατήρηση που θα μπορούσε να δια

Χάρτης2
Η Τουρκική απειλή στο Αιγαίο. Απεικονίζονται οι 
τουρκικές επεκτατικές βλέψεις στο Αιγαίο όπως 
προκύπτουν: α) Από χάρτες που δημοσιεύτηκαν στην 
«Εφημερίδα Κυβερνήσεως» της Τουρκίας την 
1/11/1973 και την 8/6/1974 και β) Από την τουρκική 
ΝΟΤΑΜ της 25/11/1973 προς τον Διεθνή Οργανισμό 
Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.).

τυπωθεί είναι ότι η Άγκυρα τοποθετεί σε εσφαλμένη 
βάση το θέμα. Εμφανίζει το Αιγαίο σαν μια περιοχή 
που μπορεί να διανεμηθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και 
την Τουρκία ή να ανήκει σε μια από τις δύο. Κανένας
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όμως δεν μπορεί να μοιράσει κάτι που δεν του ανή
κει. Και το Αιγαίο δεν ανήκει σε κανέναν. Ούτε στην 
Ελλάδα ούτε στην Τουρκία. Πέρα από τα χωρικά ύδα- 
τα των παρακτίων χωρών, είναι μια θάλασσα ελεύθε
ρη, που διέπεται από το διεθνές καθεστώς της ανοι
κτής θάλασσας. Η διεθνής ναυσιπλοΐα είναι ελεύθερη 
σ’ αυτήν. Και ασφαλώς καμιά από τις χώρες που τη 
χρησιμοποιούν δε θα ανεχόταν να μεταθληθεί σε 
κλιεστή θάλασσα της Ελλάδας ή της Τουρκίας ή και 
των δύο μαζί. Θα διαμαρτύρονταν και θα αντιδρού- 
σαν. Καμιά όμως διαμαρτυρία και καμιά αντίδραση 
δεν προήλθε από πουθενά. Και το γεγονός αυτό δεί
χνει ότι το διεθνές καθεστώς της ανοικτής θάλασσας 
που ισχύει στο Αιγαίο παραμένει απαραβίαστο. Είναι 
ανυπόστατος, επομένως, ο τουρκικός ισχυρισμός ότι 
η Ελλάδα έχει μεταθάλει ή επιχειρεί να μεταβάλει το 
Αιγαίο πέλαγος σε δική της λίμνη.

Αφού όμως δεν μπορούμε να μοιράσουμε το Αι
γαίο, τι είναι αυτό που ζητάει η Τουρκία να μοιρά
σουμε; Δε μένει τίποτε άλλο από τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα. Κι αυτά είναι ακριβώς που αμφισβητεί και 
επιβουλεύεται. Επειδή όμως καταλαβαίνει πολύ καλά 
ότι δεν μπορεί να προωθήσει βλέψεις σε βάρος κυ
ριαρχικών δικαιωμάτων μας καλλιεργεί μια σκόπιμη 
σύγχυση μιλώντας γενικά και αόριστα για το Αιγαίο. 
Μας αποδίδει προθέσεις που ποτέ δεν είχαμε ούτε 
έχουμε. Μας κατηγορεί ότι έχουμε σφετεριστεί δι
καιώματα που δε μας ανήκουν. Και εμφανίζεται «αδι
κούμενη» και «στραγγαλιζόμενη» από την ελληνική... 
απληστία.

Είναι αναγκαία, λοιπόν, πριν από καθετί άλλο μια 
σύντομη αναδρομή στην ιστορία της περιοχής, για να 
δούμε ποιος αδικεί ποιόν. Ποιος έχει προθέσεις επε
κτατικές και ποιος αντιπροσωπεύει απειλή κατά της 
ασφάλειας και της ειρήνης στο Αιγαίο.

Η συνθήκη της Λωζάνης

Οριστικά τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου κατα
κυρώθηκαν στην Ελλάδα με τη συνθήκη της Λωζάνης 
της 24ης Ιουλίου 1923. Αλλά και πάλι, η Δωδεκάνησος 
παραχωρήθηκε στην Ιταλία, που την είχε καταλάβει 
κατά τον πόλεμό της με την Τουρκία το 1911. Και η 
Ίμβρος και η Τένεδος, δυο επίσης νησιά με ελληνικό 
πληθυσμό, δόθηκαν στην Τουρκία, επειδή βρίσκο
νταν στο στόμιο του Ελλησπόντου και τα θεωρούσαν 
αναγκαία για την ασφάλεια των Στενών.

Η Δωδεκάνησος αποδόθηκε στην Ελλάδα μετά το 
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σαν αποτέλεσμα της νίκης της 
κατά της Ιταλίας και της συμμετοχής της στο συμμα
χικό αγώνα εναντίον του Άξονα. Σύμφωνα με το άρ

θρο 14 της Συνθήκης Ειρήνης με την Ιταλία της 10ης 
Φεβρουάριου 1947: «Η Ιταλία εκχωρεί εις την Ελλάδα 
εν πλήρει κυριαρχία τας νήσους της Δωδεκανή- 
σου...».

Καινοφανείς θεωρίες

Οι Τούρκοι καταλαβαίνουν, βέβαια, ότι η αμφι
σβήτηση της ελληνικότητας του Αιγαίου είναι μια πο
λύ σαθρή βάση για τη θεμελίωση των εδαφικών τους 
διεκδικήσεων, στην περιοχή. Γι’ αυτό φροντίζουν να 
την ενισχύουν και με άλλα επιχειρήματα που πι
στεύουν ότι μπορεί να επηρεάσουν τη διεθνή κοινή 
γνώμη.

Μερικά απ’ αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι απλωμένη σ’ ο
λόκληρο το Αιγαίο καί η Τουρκία να είναι «στρι- 
μωγμένη» σε μια στενή λουρίδα θάλασσας, πλά
τους τριών μόλις μιλιών από τις ακτές της.
2. Είναι άδικο να έχει η Ελλάδα τα 3.000 περίπου 
νησιά του Αιγαίου και η Τουρκία να έχει μόνο δυο 
(Ίμβρο - Τένεδο).
3. Αφού το Αιγαίο βρίσκεται ανάμεσα σε δυο 
χερσονήσους, την ελληνική και την τουρκική,

Γεωλογική έννοια της υφαλοκρηπίδας: Η προέκταση 
της ακτής, με μικρή κλίση, κάτω απ’ την επιφάνεια της 
θάλασσας. Πέρα απ’ την υφαλοκρηπίδα, ο βυθός έχει 
μεγάλη κλίση και σχηματίζει το υφαλοπρανές έως τον 
πυθμένα της θάλασσας, που ονομάζεται υφαλολεκά
νη.

πρέπει να χωριστεί στη μέση και να δοθεί το ένα 
μέρος στην Ελλάδα και το άλλο στην Τουρκία.
4. Τα νησιά που βρίσκονται κοντά στην Τουρκία 
και μακριά από την Ελλάδα πρέπει να δοθούν 
στην Τουρκία.
5. Επειδή το σύνολο του πληθυσμού των νησιών 
είναι πολύ μικρότερο από τον πληθυσμό των πα-
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ρακτίων περιοχών της Τουρκίας, δημιουργείται 
πρόβλημα δημογραφικό που δεν μπορεί να α
γνοηθεί.

Πρόκειται για καινοφανείς θεωρίες, στερούμενες 
κάθε σοβαρότητας. Και αν υιοθετούνταν διεθνώς θα 
οδηγούσαν σε εξωφρενικές καταστάσεις. Χώρες που 
διαθέτουν νησιά θα έπρεπε να τα μοιράσουν με άλ
λες που δε διαθέτουν ή να τους χαρίσουν μερικά για 
λόγους... δικαιοσύνης. Χώρες που έχουν πολλή θά
λασσα θα έπρεπε να τη μοιράσουν με άλλες που έ
χουν λίγη θάλασσα ή δεν έχουν καθόλου. Χώρες που 
τα νησιά τους βρίσκονται κοντίτερα στις ακτές άλλων 
χωρών, θα έπρεπε να τα παραχωρήσουν στις τελευ
ταίες. Και χώρες που έχουν μεγαλύτερο πληθυσμό 
από άλλες γειτονικές τους θα έπρεπε να αφαιρέσουν 
από τις τελευταίες μερικές εκτάσεις τους για να... 
αποσυμφορηθούν.

Μερικά παραδείγματα:
Το αρχιπέλαγος των νορμανδικών νησιών απέχει 

μόνον 20 μίλια από τη Γαλλία και 85 από την Αγγλία. 
Θά ’πρεπε, λοιπόν ν’ ανήκει στη Γαλλία και όχι στην 
Αγγλία. Ειδικότερα η Τζέρσεϋ που απέχει 14 μίλια 
από τη χερσόνησο του Χερβούργου.

Η Κοπεγχάγη, πρωτεύουσα της Δανίας, βρίσκεται 
σε νησί που απέχει στο στενότερο σημείο του διαύ-

Νομική έννοια της υφαλοκρηπίδας. Διαφέρει ουσια
στικά από τη γεωλογική έννοια και δεν πρέπει να 
συγχέεται καθόλου μ ’ αυτήν. Σύμφωνα με τη Σύμβα
ση της Γενεύης του 1958, υφαλοκρηπίδα είναι ο βυ
θός της θάλασσας, και το υπέδαφος των θαλάσσιων 
περιοχών που βρίσκονται αμέσως μετά την αιγιαλίτι- 
δα ζώνη, μέχρι βάθους 200 μ. ή και περισσότερο, μέ
χρι το σημείο που είναι δυνατή η εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων του βυθού και του υπεδάφους του.

λου στο Έλσινορ, μόνο 3 μίλια από τη Σουηδία. Το 
ίδιο νησί απέχει από τη δανική χερσόνησο της Γιουτ- 
λάνδης, στο κοντινότερο σημείο του 30 μίλια. Το νη
σί, λοιπόν, αυτό μαζί με τη δανική πρωτεύουσα θά

’πρεπε, σύμφωνα με την τουρκική λογική, να ανήκει 
στη... Σουηδία.

Δε χρειάζονται, νομίζουμε, άλλα παραδείγματα 
για να εκτιμήσει κανείς την αξία του τουρκικού ισχυ
ρισμού ότι τα νησιά ανήκουν στη χώρα, στην οποία 
βρίσκονται κοντίτερα. Ή ότι κάθε χώρα που έχει νη
σιά πρέπει να τα μοιράσει με άλλες που δεν έχουν.

Η υφαλοκρηπίδα

Η αφετηρία της «κρίσης του Αιγαίου» μπορεί να 
τοποθετηθεί χρονολογικά το 1973.

Την 1 Νοεμβρίου εκείνου του χρόνου, δημοσιεύ
τηκε στην τουρκική «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», 
χάρτης με τις περιοχές του Αιγαίου στις οποίες η κυ
βέρνηση της Άγκυρας είχε δώσει άδεια διεξαγωγής 
ερευνών στην Τουρκική Εταιρία Πετρελαίων. Ούτε 
λίγο ούτε πολύ είχε γίνει στο χάρτη μια αυθαίρετη 
μονομερής οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του βο
ρειοανατολικού Αιγαίου και είχαν περιληφθεί σ' αυ
τόν κυρίως ελληνικές περιοχές. (Βλέπε χάρτες 2 και 
3).

Από τις 29 Μάίου 1974 (Επέτειο της Άλωσης της 
Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους) βγαίνει στις 
επίμαχες περιοχές για έρευνες, που διαρκούν ως τις 
6 Ιουνίου, το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Τσα- 
νταρλί». Επακολουθεί μεγάλη ένταση στις ελληνο
τουρκικές σχέσεις, η οποία όμως σε λίγες μέρες ε
πισκιάζεται από τις συγκλονιστικές εξελίξεις του κυ
πριακού που κατέληξαν στην τουρκική εισβολή στο 
νησί και την κατάληψη του 40% του εδάφους του.

Στις 18 Ιουλίου -  δυο μέρες πριν από την τουρκική 
εισβολή -  η κυβέρνηση της Άγκυρας παραχώρησε 
στην ίδια Εταιρία Πετρελαίων το δικαίωμα ερευνών 
και εκμετάλλευσης σε τμήμα του βυθού του νοτιοα
νατολικού Αιγαίου που ανήκει στην Ελλάδα.

Και τον Ιούλιο - Αύγουστο του 1976 βγαίνει στο 
Αιγαίο το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Χόρα», στις 
περιοχές που αυθαίρετα είχε οριοθετήσει η τουρκική 
κυβέρνηση και δημιουργείται νέα μεγάλη ένταση και 
κίνδυνος πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Όχι με το νόμο

Σε όλες αυτές τις προκλήσεις αντιδρά η Ελλάδα. 
Τις καταγγέλλει σαν αυθαίρετες και παράνομες. Δια
μαρτύρεται στην Άγκυρα και καταφεύγει στο Διε
θνές Δικαστήριο της Χάγης και στο Συμβούλιο Ασφά
λειας.
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Οι ελληνικές Θέσεις

Δεν είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι οι θέσεις και 
τα επιχειρήματα της Τουρκίας όχι μόνο δεν έχουν 
καμιά νομική θεμελίωση αλλά ούτε αντέχουν στην 
πιο πρόχειρη κριτική.

Η Ελλάδα έχει υπογράψει και έχει κυρώσει τη 
σύμβαση της Γενεύης του 1958 «περί υφαλοκρηπί
δας». Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή τα νησιά μας έ
χουν κι αυτά υφαλοκρηπίδα. Το άρθρο 1 ορίζει ότι ο 
όρος «υφαλοκρηπίς» χρησιμοποιείται για να δηλώσει:

«α) τον βυθό της θαλάσσης και το υπέδαφος των

Χάρτης 3
Η Τουρκική απειλή στο Αιγαίο και τα ελληνικά δικαιώ
ματα. Απε ονίζονται τα όρια των περιοχών που διεκ- 
δικεί η Τουρκία, σε συσχετισμό: α) Με τη θαλάσσια 
μέση γραμμή ανάμεσα στα ελληνικά νησιά και τις α- 
κτές της Μικράς Ασίας, η οποία καθορίζει τα όρια της 
υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας και της Τουρκίας όπως 
προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο (Συνθήκη της Γε
νεύης 1958, Συνθήκη του Δικαίου της Θάλασσας 
1982).

υποθαλασσίων περιοχών των παρακειμένων εις 
τας ακτάς, αλλ’ ευρισκομένων εκτός της αίγιαλίτι- 
δος ζώνης, μέχρι βάθους 200 μ. ή και πέραν του

1 r 
£

£··Χ<
« ·
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5 Π μιλιά

οριο αιγιαλιτιδας ζώνης: 6 μίλια σήμερα ( '  Λ V
μέση γραμμή ^  '**
οριο εναέριου ελέγχου '
παραχώρηση στην «Τουρκική Εταιρία Πετρελαίων» την 1 /  11 /  73 
διεκδίκηση για εκμετάλλευση την 8 / 6 / 7 4  
διεκδίκηση για τον εναέριο χώρο

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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ορίου τούτου, μέχρι του σημείου ένθα το βάθος 
των υπερκειμένων υδάτων επιτρέπει την εκμε
τάλλευσή των φυσικών πόρων των εν λόγφ πε
ριοχών.
β) τον βυθόν της θαλάσσης και το υπέδαφος των 
αντιστοίχων υποθαλασσίων περιοχών, αίτινες συ
νέχονται προς τας ακτάς των νήσων».

Ας σημειωθεί ότι τα παραπάνω ισχύουν και για 
χώρες που δεν υπόγραψαν τη Συνθήκη της Γενεύης 
και τις αποφάσεις της Διάσκεψης για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, δεδομένου ότι αποτελούν κωδικοποίηση 
εθιμικών κανόνων του Διεθνούς Δικαίου.

Η υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας αποτελεί στο μεγα
λύτερο μέρος της μια αδιάσπαστη ενότητα.

Γιατί το Αιγαίο Πέλαγος και πέρα από τα χωρικά 
μας ύδατα δεν έχει μεγάλο βάθος. Κυμαίνεται από 50 
ως 500 μέτρα. Επομένως ο θαλάσσιος βυθός είναι 
εκμεταλλεύσιμος με τα σημερινά τεχνολογικά μέσα 
σε όλη την έκτασή του. Έτσι η υφαλοκρηπίδα της 
Ελλάδας αποτελεί σχεδόν μια αδιάσπαστη συνέχεια.

Η τουρκική υφαλοκρηπίδα παύει εκεί που αρχίζει 
η υφαλοκρηπίδα των ελληνικών νησιών. Δεν υπάρχει 
τουρκική υφαλοκρηπίδα δυτικά των ελληνικών νη
σιών. Η Σύμβαση της Γενεύης (άρθρο 6) ορίζει ξεκά
θαρα:

«Εις ήν περίπτωσιν ή αυτή ύφαλοκρηπίς παράκει- 
ται εις τά έδάφη δύο ή περισσοτέρων Κρατών τών 
όποιων αί άκταί εύρίσκονται έναντι άλλήλων, τά 
όρια τής ύφαλοκρηπίδος μεταξύ τών Κρατών τού
των καθορίζονται διά συμφωνίας μεταξύ τών έν 
λόγω Κρατών. Έν έλλείψει συμφωνίας καί έφ' 
όσον είδικαί περιστάσεις δέν δικαιολογοϋσι διά
φορον καθορισμόν τών ορίων, ταϋτα καθορίζο
νται ύπό τής μέσης γραμμής, πάν σημεϊον τής 
όποιας εύρίσκεται εις ϊσην άπόστασιν άπό τών 
έγγυτέρων σημείων τών γραμμών βάσεως, άφ’ ών 
μετράται τό πλάτος τής αίγιαλίτιδος ζώνης έκά- 
στου τών Κρατών τούτων».

Αυτό σημαίνει ότι η τουρκική υφαλοκρηπίδα φτά
νει ως το μέσο της απόστασης που χωρίζει τις τουρ
κικές ακτές από τις ακτές των ελληνικών νησιών.

Αλλά, και η γεωμορφολογία του βυθού του Αιγαί
ου δεν ευνοεί καθόλου τις τουρκικές αξιώσεις. Η υ
φαλοκρηπίδα του Αιγαίου δεν αποτελεί υποθαλάσσια 
συνέχεια του εδάφους της Μικράς Ασίας -  όπως ι
σχυρίζεται η "Αγκυρα— αλλά των ηπειρωτικών και νη
σιωτικών ακτών της Ελλάδας. Αυτό αποδείχνει η δια
μόρφωση του βυθού του Αιγαίου. Άλλωστε η διάταξη 
των νησιών δείχνει ότι αυτά είναι προεκτάσεις της 
Εύβοιας και του Αγίου Όρους.

Και αν, όμως, η υφαλοκρηπίδα του πελάγους απο

τελούσε γεωλογική συνέχεια της τουρκικής ακτής δε 
θα δημιουργούνταν δικαιώματα υπέρ της Τουρκίας, 
αφού κάθε νησί έχει τη δική του υφαλοκρηπίδα, ό
πως αναγνωρίζεται ρητά από τα διεθνώς ισχύοντα.

Πολιτική επεκτατική
Η Τουρκία δε διεκδικεί στο Αιγαίο, νόμιμα δικαιώ- 

ματά της, γιατί απλούστατα, δεν έχει τέτοια δικαιώ
ματα. Ούτε ενδιαφέρεται ακριβώς για την υφαλοκρη
πίδα. Αν επρόκειτο μόνο γι’ αυτό δε θα υπήρχε πρό
βλημα. Το θέμα θα ήταν καθαρά τεχνικό. Θα εφαρμό
ζονταν όσα ισχύουν διεθνώς κι έχουν καθιερωθεί από 
την πρακτική. Θα οριοθετείτο η υφαλοκρηπίδα του 
Αιγαίου, και το ζήτημα θα έληγε. Αυτό συνέβη σε δε
κάδες παρόμοιες περιπτώσεις μεταξύ διαφόρων χω
ρών. Συνέβη και στην περίπτωση της Ελλάδας και της 
Ιταλίας. Οριοθέτησαν την υφαλοκρηπίδα στη θάλασ
σα που τις χωρίζει, χωρίς να αντιδικήσουν. Και υπό
γραψαν και σχετική συμφωνία. Το γεγονός πέρασε 
σχεδόν απαρατήρητο.

Η Τουρκία, αντίθετα, χρησιμοποίησε το θέμα της 
υφαλοκρηπίδας σαν πρόσχημα ή σαν αφετηρία για να 
προωθήσει τις διεκδικήσεις της σε βάρος του ελληνι
κού χώρου. Ενώ αρχικά είχε δεχτεί ότι το πρόβλημα 
ήταν τεχνικό, το μετέτρεψε κατόπιν σε πολιτικό. Α
ξίωσε να παραμεριστούν τα διεθνώς ισχύοντα για την 
υφαλοκρηπίδα. Να εγκαταλειφθεί η διεθνής πρακτι
κή. Να αγνοηθεί ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα 
και να αντιμετωπιστεί εξυπαρχής το θέμα σαν ελλη
νοτουρκική διαφορά γύρω από μια περιοχή, που κατά 
τη γνώμη της Άγκυρας δεν ήταν δίκαιο ν’ ανήκει ο
λόκληρη στην Ελλάδα. Έπρεπε να τη μοιραστεί μαζί 
της.

Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούσε διανομή 
του Αιγαίου. Αλλά, επειδή δεν μπορούσε να το θέσει 
αυτό απροκάλυπτα, πρότεινε τη διχοτόμηση της υ
φαλοκρηπίδας του πελάγους, χωρίς να ληφθεί υπόψη 
η υφαλοκρηπίδα των ελληνικών νησιών. Και στη’ συ
νέχεια, κλιμακώνοντας την απαιτητικότητά της εξα
πόλυσε εκστρατεία υπονόμευσης της ελληνικής κυ
ριαρχίας στα Δωδεκάνησα και αξίωσε συγκυριαρχία 
στον εναέριο χώρο του Αιγαίου και αποστρατιωτικο
ποίηση των ελληνικών νησιών που βρίσκονται κοντά 
στις ηπειρωτικές ακτές της.

Αν όμως αυτές οι αξιώσεις γίνονταν δεκτές, τα 
ελληνικά νησιά θα εγκλωβίζονταν στην τουρκική υ
φαλοκρηπίδα. Θα μετατρέπονταν σε εύκολη λεία. Και 
σε κάποια μεταγενέστερη φάση, ανοχύρωτα και ευά
λωτα καθώς θα ήταν, θα καταλαμβάνονταν από

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 327
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Χρησιμοποίηση 
σκύλων - ανιχνευτών 

για τη δίωξη 
του λαθρεμπορίου

Για την πρόληψη και καταστολή 
της δια των συνόρων και του τελω
νειακού εδάφους του Κράτους πα
ράνομης διακίνησης ναρκωτικών 
και ψυχοτροπικών ουσιών ή άλλων 
ειδών, επιτρέπεται η χρησιμοποίη
ση από τις Τελωνειακός Αρχές σκύ
λων - ανιχνευτών, ειδικά εκπαιδευ
μένων ή ειδικών συσκευών ακτινών, 
ενδοσκόπιων ή άλλων τεχνικών μέ
σων ικανών για την υποβοήθηση 
του ελεγκτικού έργου των τελω
νειακών οργάνων. Για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού βρίσκονται στη 
διάθεση των τελωνειακών αρχών τα 
αναγκαία σε αυτέ^ς αυτοκίνητα από 
αυτά που περιέρχονται στην κυριό
τητα του Δημοσίου κατά τις περί 
αζητήτων διατάξεις του ν.
1165/1918 και ύστερα από απόφαση 
του υπουργού των Οικονομικών.

Οι δαπάνες για την προμήθεια 
και συντήρηση καθώς και για την 
εκπαίδευση, διαμονή, διατροφή, 
μεταφορά, υγειονομική περίθαλψη, 
και κάθε άλλη συναφής με τη χρη
σιμοποίηση των σκύλων - ανιχνευ
τών δαπάνη βαρύνουν το Δημόσιο. 
Το Δημόσιο βαρύνουν επίσης και 
δαπάνες εκπαίδευσης και μετεκ
παίδευσης των τελωνειακών υπαλ
λήλων που χρησιμοποιούνται σαν 
συνοδοί των σκύλων - ανιχνευτών ή 
σαν χειριστές των συσκευών.

Από τις ναρκωτικές ουσίες που 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά
ξεις κατάσχονται από τις τελωνεια- 
κές αρχές, διατίθεται με απόφαση 
του υπουργού Οικονομικών η από
λυτα αναγκαία ποσότητα για την 
εκπαίδευση των σκύλων - ανιχνευ
τών.

Κυρώσεις για 
θανάτωση ή βλάβη 

σκύλων - ανιχνευτών
Η από πρόθεση θανάτωση σκύ-

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 22 του Ν. 2367/1953, «περί 
φορολογίας κυκλοφορίας αυτ/των», 
ορίζεται ότι, σε περίπτωση ακινη
σίας αυτοκινήτου οχήματος από 
οποιαδήποτε αιτία, ο ιδιοκτήτης ή 
κάτοχος αυτού υποχρεούται, πριν 
από την έναρξη του φορολογικού 
εξαμήνου από το οποίο το αυτ/το 
τίθεται σε ακινησία να υποβάλλει 
στον αρμόδιο Οικον. Έφορο δήλω
ση ακινησίας και να καταθέσει ταυ
τόχρονα την άδεια και τις πινακίδες 
του αυτοκινήτου·.

Επίσης με την παρ. 7 του ίδιου 
άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπε
ται η κυκλοφορία αυτ/του ή μοτο
σικλέτας, με προσωρινή άδεια και 
μέχρι δύο μέρες το μήνα.

Η προσωρινή άδεια χορηγείται 
αποκλειστικά και μόνο από τον Οί
κον. Έφορο, στον οποίο έχει κατα
τεθεί δήλωση ακινησίας μαζί με την 
άδεια κυκλοφορίας και τις πινακί
δες και αφού καταβληθούν τέλη 
κυκλοφορίας τετρακόσιες (400) 
δραχμές, για κάθε μέρα κυκλοφο
ρίας, ανεξάρτητα από το είδος του 
αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας.

Εξαιρετικές περιπτώσεις, που 
ορίζει ο νόμος για τη χορήγηση της 
προσωρινής άδειας για τα αυτοκΐ-

λου - ανιχνευτή τιμωρείται με φυ
λάκιση τουλάχιστον 1 χρόνου, ο δε 
τραυματισμός ή βλάβη της υγείας 
του τιμωρείται με φυλάκιση από 6 
μήνες μέχρι δύο χρόνια.

Οποιοσδήποτε από πρόθεση και 
κατά οποιοδήποτε τρόπο μειώνει 
την ικανότητα σκύλου - ανιχνευτή 
προς αποδοτική χρησιμοποίησή 
του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 
δύο χρόνια.

νητα οχήματα και μοτοποδήλατα, 
που βρίσκονται σε ακινησία, είναι η 
δοκιμή για επισκευή ή πώληση.

Προσωρινή άδεια επίσης χορη
γείται και στη περίπτωση μεταφο
ράς, ανάριθμου αυτ/του, από τον 
τόπο αγοράς, στον τόπο ταξινόμη
σης, π.χ. αγοράζεται στην Αθήνα 
και ταξινομείται στη Πάτρα.

Για τη χορήγηση της προσωρι
νής άδειας ανάριθμου αυτ/του, αρ
μόδιος Οικον. Έφορος θα είναι ε
κείνος, στη χωρική αρμοδιότητα 
του οποίου, βρίσκεται η επιχείρηση 
του πωλητή. Ο ίδιος Οικον. Έφορος 
θα βεβαιώνει ταυτόχρονα και τα 
τέλη μεταβίβασης και θα σημειώνει 
πρόσθετα στο σώμα του τίτλου κυ
ριότητας του αυτ/του(πιστοποιητικό 
τελωνείου, πιστοποιητικό ΟΔΔΥ, 
πιστοποιητικό κατασκευαστή), ότι, 
χορηγήθηκε προσωρινή άδεια κυ
κλοφορίας.

Η προσωρινή άδεια θα χορηγεί
ται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία 
το ένα θα παραμένει στον Οικον. 
Έφορο, που τη χορήγησε το δε άλ
λο, θα παραδίνεται στον αιτούντα, ο 
οποίος, στην περίπτωση ανάριθμου 
αυτ/του μετά τη χρήση της, θα την 
παραδίνει στον Οικον. Έφορο του 
τόπου ταξινόμησης του αυτ/του.

□

Έκδοση προσωρινών αδειών 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων
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THE GARDA SIOCHANA
( Γ κ ά ρ ν τ α  Σιοκόνα)

Αστυνομία της 
Ιρλανδίας

Η Ιρλανδία, που αποτελείται 
από 6 επαρχίες καλύπτει μια έκτα
ση 27.136 τετραγωνικά μίλια και 
έχει περίπου 3 εκατομμύρια πλη
θυσμό.

Η αστυνόμευση της περιοχής 
έχει ανατεθεί στην τοπική Αστυνο
μία «GARDA SIOCHANA». 
(Φρουροί της ειρήνης), η οποία δη- 
μιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 
1922, ακολουθώντας την εγκαθί
δρυση της εθνικής κυβέρνησης, 
ύστερα από την ισχύ της Αγγλο-ιρ
λανδικής συμφωνίας που έγινε το 
Δεκέμβριο του 1921.

Οι προηγούμενοι 
αστυνομικοί Θεσμοί

Πριν από το 1822, η μόνη Αστυ
νομία που λειτουργούσε στην Ιρ
λανδία, ήταν μερικοί κοινοτικοί 
φύλακες, που ανήκαν στους Δή
μους και τις Κοινότητες και μερικά 
Αστυνομικά Όργανα για τις αγρο
τικές περιοχές που κι αυτοί ανήκαν 
στην ιδιοκτησία των τοπικών Βα- 
ρώνων. Το 1822 με ένα νόμο ε- 
γκαθιδρύθηκαν τέσσαρες αστυνο
μικές δυνάμεις σε ισάριθμες επαρ
χίες της Ιρλανδίας. Το 1836 αυτές 
οι τέσσερις αστυνομικές δυνάμεις 
συγχωνεύθηκαν για να σχηματισθεί 
η Ιρλανδική Χωροφυλακή, η οποία 
ήταν ένα ένοπλο σώμα, υπεύθυνο 
για την αστυνόμευση όλης της επι
κράτειας, εκτός από την περιοχή 
της πρωτεύουσας της Ιρλανδίας, 
το Δουβλίνο. Το ενοποιημένο νέο 
Αστυνομικό Σώμα, τοποθετήθηκε 
κάτω από τις διαταγές ενός στρατη
γού, το δε Αρχηγείο του Σώματος 
βρισκόταν στο Δουβλίνο καιη Σχολή 
στην οποία εκπαιδευόνταν οι νέοι
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Από το περιοδικό F.B.I.

Απόδοση στα ελληνικά 
από τον Αστυνόμο Α' 

Ανδρέα Κρανίτη

αστυνομικοί σε ένα προάστιο της 
πόλης.

Το 1867 στο νέο σώμα δόθηκε 
τίτλος «Βασιλική Ιρλανδική Χώρο-* 
φυλακή». Η πόλη του Δουβλίνου 
αστυνομευόταν από μια ξεχωριστή 
αστυνομική δύναμη, την Μητροπο- 
λιτική Αστυνομία του Δουβλίνου, η 
οποία ιδρύθηκε με ένα νόμο που 
ψηφίστηκε από τη Βουλή το 1836, 
ενώ η πρώτη της εμφάνιση έγινε 
τον Ιούλιο του 1837. Το Αρχηγείο 
αυτού του Σώματος βρισκόταν επί
σης στο Δουβλίνο, όπως και η Α
στυνομική Σχολή. Διαφορετικά απ’ 
ότι συνέθαινε στην Βασιλική Ιρλα
νδική Αστυνομία, η τοπική Αστυνο
μία του Δουβλίνου δεν ήταν ένο
πλο σώμα. Κατά συνέπεια πριν από 
την Αγγλοίρλανδική συμφωνία του 
1921, η χώρα αστυνομευόταν από 
αυτά τα δύο Αστυνομικά Σώματα.

Η ίδρυση της 
Γκάρντα Σιοκόνα

Το νέο αστυνομικό Σώμα, η 
Γκάρντα Σιοκόνα, αντικατέστησε 
τη Βασιλική Ιρλανδική Χωροφυλα
κή τον Φεβρουάριο του 1822 και 
τον Απρίλιο του 1825 συγχωνεύθη- 
κε με την Μητροπολιτική Αστυνο
μία του Δουβλίνου. Η Γκάρντα Σιο
κόνα είναι ένα εθνικό και άοπλο 
Αστυνομικό Σώμα, του οποίου οι 
δραστηριότητες καλύπτουν ολό
κληρη την επικράτεια και τα μέλη 
του έχουν υποχρέωση να υπηρετή
σουν σε οποιοδήποτε μέρος της 
χώρας. Το σώμα είναι ένστολο, έχει 
βαθμολογική και μισθολογική κλί
μακα, και διέπεται από ένα κοινό 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

Το Αρχηγείο του Σώματος βρί
σκεται σε ένα από τα προάστια του 
Δουβλίνου. Η εκπαίδευση του νέου 
προσωπικού γινόταν σε μια σχολή 
που λειτουργούσε μέσα στο ίδιο 
το Αρχηγείο μέχρι το 1964, οπότε 
μια νέα σχολή ιδρύθηκε στο Τε- 
μπλεμόρε, της επαρχίας Τίπερερι 
και από τότε οι παραγωγικές σχο
λές λειτουργούν στο χώρο εκείνο.

Η οργάνωση 
του Αρχηγείου

Αρχηγός του Σώματος έχει το
ποθετηθεί από την Κυβέρνηση έ
νας ανώτατος αστυνομικός διευ
θυντής, ο οποίος είναι υπεύθυνος 
για το Σώμα στον υπουργό Δικαιο
σύνης.

Ο αρχηγός έχει την ευθύνη του 
προσωπικού του Αρχηγείου, το ο
ποίο αποτελείται από δύο αναπλη-
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ρωτές του αρχηγού, δύο αστυνομι
κούς δ/ντές ως βοηθούς και τον 
προσωπάρχη του επιτελείου. Ένας 
από τους αναπληρωτές του αρχη
γού είναι υπεύθυνος για την Αστυ
νόμευση στη πόλη του Δουβλίνου 
και οι άλλοι αστυνομικοί δ/ντές 
προΐστανται στις δ/νσεις του Αρ
χηγείου.

Η Οργανική Δύναμη 
του Σώματος

Η οργανική δύναμη του Σώμα
τος είναι κατά προσέγγιση 6.500 
άνδρες, το ένα τρίτο της οποίας 
υπηρετεί στην πόλη του Δουβλί
νου. Υπηρετεί ακόμη ένας μικρός 
αριθμός γυναικών αστυφυλάκων, 
που έχει κατανεμηθεί στις υπηρε
σίες της Αστυνομίας του Δουβλί
νου.

Οι βοηθοί στο Σώμα από τον 
βαθμό του αναπληρωτή βρχηγού 
και κάτω είναι αστυν. δ/ντής, α
στυνόμος, υπαστυνόμος, ανθυπα- 
στυνόμος, αρχιφύλακας και αστυ
φύλακας.

Η περιοχή του 
Δουβλίνου

Η περιοχή της πόλης του Δου
βλίνου που αστυνομεύεται από την 
Αστυνομία της Ιρλανδίας αποτελεί- 
ται από ολόκληρη τη κατοικημένη 
περιοχή του Δουβλίνου και από 
μερικά τμήματα των γειτονικών πε
ριοχών και έχει πληθυσμό 750.000 
κατοίκους κατά προσέγγιση. Εξ’ αι
τίας των ειδικών συνθηκών αστυ
νόμευσης των πόλεων, η αστυνό
μευση της πόλης του Δουβλίνου 
διαφέρει σε πολλές λεπτομέρειες 
από το σύστημα που εφαρμόζεται 
στις περιοχές της υπαίθρου. Ο 
βαθμός του ανθ/μου υπάρχει μόνο 
στην αστυνομία της πόλης του 
Δουβλίνου και μόνο στα Κεντρικά 
Αστυνομικά Τμήματα. Οι περιπο
λίες γίνονται συνεχώς και διαρκούν 
οκτώ ώρες για κάθε αστυφύλακα, ο 
οποίος κινείται με αυτοκίνητο ή 
μοτοσικλέτα, που είναι εφοδιασμέ
να με ασύρματο. Ολόκληρη η έκτα
ση της χώρας είναι διαιρεμένη σε

δύο μικρότερες περιοχές (την βό
ρεια και την νότια -  τις χωρίζει ο 
ποταμός Λάϊφερυ) με επικεφαλής 
ένα αστυνομικό διευθυντή η κάθε 
μια. Κάθε μία από τις μικρότερες 
αυτές περιοχές είναι διαιρεμένη σε 
ακόμη μικρότερες περιοχές, αυτές 
των Αστυνομικών Τμημάτων με ένα 
αστυνόμο επικεφαλής η κάθε μία. 
Υπάρχουν συνολικά και στις δυο 
μεγαλύτερες περιοχές 40 Αστυνο
μικά Τμήματα, τα οποία βρίσκονται 
κάτω από τη διοίκηση ενός από 
τους δύο υπαρχηγούς, το διοικη-

Στο Δουβλίνο ο αστυφύλακας της 
Τροχαίας παρακολουθεί την κίνηση 
των οχημάτων σε μία διασταύρωση.

τήριο το οποίο είναι στο κάστρο 
του Δουβλίνου.

Το Δουβλίνο, όπως όλες άλ
λωστε οι μεγαλουπόλεις, συσω- 
ρεύει πολλά και πολύπλοκα προ
βλήματα στην Αστυνομία. Διαφέρει 
όμως από τις άλλες πόλεις, π.χ. της 
Αγγλίας που έχουν τον ίδιο ή σχε
δόν ίδιο πληθυσμό, κατά τούτο ότι 
δηλαδή είναι η Πρωτεύουσα του 
Κράτους, στην οποία έχει την έδρα 
της η Κυβέρνηση, βρίσκεται η κα
τοικία του πρωθυπουργού της χώ
ρας, το κοινοβούλιο, οι ξένες Πρε
σβείες, οι κατοικίες του Διπλωμα
τικού Σώματος, λειτουργεί το ανώ
τατο δικαστήριο της χώρας, και τέ
λος είναι το κέντρο διαφόρων ε
θνικών και διεθνών γεγονότων, τα 
οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
δημιουργούν βαρειές υποχρεώσεις 
και ευθύνες στο αστυνομικό προ
σωπικό. Όπως άλλωστε οι μεγάλες 
πόλεις έχει και αυτή τα δικά της 
προβλήματα τροχαίας και εγκλημα
τικότητας.

Οι άλλες περιοχές

Στις περιοχές έξω από την πόλη 
του Δουβλίνου η αλυσίδα των υ
πευθυνοτήτων, μεταφέρεται από 
τον αστυνομικό διευθυντή μέσω 
του αστυνόμου, του υπαστυνόμου 
και του αρχιφύλακα, στον αστυφύ
λακα. Σύμφωνα με τον κανονισμό, 
ολόκληρη η ύπαιθρος χώρα έχει 
διαιρεθεί σε μικρότερες περιοχές 
που και αυτές με τη σειρά τους έ
χουν πάλι διαιρεθεί, για να αποτε- 
λέσουν αυτές οι μικρότερες περιο
χές, την εδαφική έκταση, στα όρια 
της οποίας ασκεί τα καθήκοντά του 
το κάθε Αστυνομικό Τμήμα.

Για το μεγαλύτερο μέρος της 
Χώρας, οι εδαφικές αυτές εκτάσεις 
που αντιστοιχούν στις ευρύτερες 
αστυνομικές περιοχές, παίρνουν το 
όνομά τους από την τοπική ονομα
σία της περιοχής. Σε πολλές περι
πτώσεις δύο ή και τρεις επί μέρους 
περιοχές ενώνονται και αποτελούν 
μια μεγαλύτερη.

Κάθε ευρύτερη αστυνομική πε
ριοχή, (που στα δικά μας τα μέτρα 
αντιστοιχεί περίπου με την έκταση 
ενός νομού) διοικείται από ένα α
στυνομικό διευθυντή. Τα καθήκο
ντά του είναι διοικητικά και ανα- 
κριτικά συνάμα. Τα αστυνομικά 
τμήματα που υπάγονται στην πε
ριοχή του, επιθεωρούνται από τον 
ίδιο, τουλάχιστον κάθε δυο ή τρεις 
μήνες. Τα πιο μακρινά απέχουν 60 
έως 70 μίλια από την έδρα της 
δ/νσης. Τα αστυνομικά τμήματα 
διοικούνται από αξιωματικό που 
φέρει το βαθμό του αστυνόμου ή 
του υπαστυ νόμου. Το βασικότερο 
από τα καθήκοντα του διοικητή του 
Αστυνομικού Τμήματος είναι να 
διαφυλάσει την δημόσια ειρήνη, 
ησυχία και τάξη στη περιοχή του, 
ενεργώντας ο ίδιος προσωπικά 
προανακρίσεις, για τα σοβαρά ε
γκλήματα. Επίσης έχει υποχρέωση 
να επισκέπτεται κάθε μήνα τους 
Αστυνομικούς Σταθμούς της πε
ριοχής του.

Οι Αστυνομικοί Σταθμοί στελε
χώνονται από ένα αρχιφύλακα επι
κεφαλής και τους αστυφύλακες. Η 
οργανική δύναμη κάθε Σταθμού 
ποικίλει ανάλογα με τον πληθυσμό 
που αστυνομεύει, και κυμαίνεται 
από 4 αρχιφύλακες και 20 αστυφύ-
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λάκες για τους Σταθμούς με μεγά
λη περιοχή στις επαρχιακές πόλεις, 
μέχρι ένα αρχιφύλακα και δύο ή 
τρεις αστυφύλακες στις αγροτικές 
περιοχές. Πέρα όμως από τους Α

στυνομικούς Σταθμούς, υπάρχουν 
ακόμα άλλοι 40 περίπου Αστυνομι
κοί Σταθμοί που είναι επανδρωμέ
νοι με ένα μόνο αστυφύλακα, που 
είναι γνωστοί ως υποσταθμοί.

Στρατολογία

Υπάρχει ένας μόνο τρόπος για 
να μπει κανείς στο Αστυνομικό Σώ
μα. Η προαγωγή στους μεγάλους 
βαθμούς του Σώματος είναι προσι
τή σε όλους.

Για να καταταγεί κανείς στο 
Σώμα πρέπει να έχει τα παρακάτω 
προσόντα: ηλικία 18-25 ετών, ύψος 
τουλάχιστον 1,73 εκ., στηθική πε
ρίμετρο τουλάχιστον 90 εκ. (36 
ιντ.), να περάσει από αυστηρές ια
τρικές εξετάσεις και να εξετασθεί 
γραπτώς σε εγκυκλοπαιδικά θέματα. 
Τις εξετάσεις αυτές τις διενεργεί 
μια Επιτροπή Πολιτικής υπηρεσίας. 
Οι υποψήφιοι επίσης πρέπει να 
είναι άγαμοι.

Η εκπαίδευση των δοκίμων α
στυφυλάκων αποτελείται από δύο 
περιόδους, η πρώτη των οποίων 
διαρκεί 18 βδομάδες. Όταν ολο
κληρωθεί η εκπαίδευση αυτή, οι

δόκιμοι αποσπώνται στα Κεντρικά 
Αστυνομικά Τμήματα για να κάνουν 
την πρακτική τους εξάσκηση. Μετά 
το τέλος της πρακτικής εξάσκησης, 
που διαρκεί 12 μήνες, ανακαλού-

Δόκιμοι της Σχολής Αστυφυλάκων 
στο Τέμπλεμορ κατά την ώρα των 
ασκήσεων.

νταιπάλι στις παραγωγικές σχολές, 
όπου παρακολουθούν τα μαθήματα 
της δεύτερης περιόδου, η οποία 
διαρκεί 6 βδομάδες. Μετά την ολο
κλήρωση της εκπαίδευσης της 
δεύτερης περιόδου, οι νέοι αστυ
φύλακες τοποθετούνται στα αστυ
νομικά τμήματα ή σταθμούς, εκτός 
από τους υποσταθμούς σε αγροτι
κές περιοχές.

Οι προαγωγές

Για την προαγωγή των αξιωμα
τικών πάνω από τον βαθμό του υ- 
παστυνόμου απαιτείται να γίνει 
γραπτή εξέταση του υποψηφίου σε 
θέματα επαγγελματικά και προφο
ρική εξέταση σε μια επιτροπή από 
αξιωματικούς. Για να έχει δικαίωμα 
ο υποψήφιος να διαγωνισθεί πρέπει 
να κατέχει σε υψηλό βαθμό τα εκ
παιδευτικά στάνταρς που έχουν 
θεσπισθεί.

Η προαγωγή στο βαθμό του 
αστυν. δ/ντή ή του αστυνόμου βα

σίζεται στις προτάσεις που κάνει το 
συμβούλιο κρίσης που το αποτε
λούν αξιωματικοί με βαθμό όχι κα
τώτερο από το βαθμό του υπαρχη- 
γού.

Ειδικές σπουδές

Έχει διακανονισθεί ότι το προ
σωπικό που επιθυμεί μπορεί να πα
ρακολουθήσει μια σειρά ειδικών 
μαθημάτων στα Αστυνομικά Κολέ
για του Στάφορντ και του Γουέκ- 
φιλντ στην Αγγλία καθώς και στο 
Κολέγιο Τουλιόλαν στη Σκωτία.

Τα Αγγλικά κολέγια διδάσκουν 
στους αστυνομικούς με το βαθμό 
του υπαστυνόμου μαθήματα σχετι
κά με την προστασία και διώξη του 
εγκλήματος. Τα κολέγια στην Σκω
τία παρέχουν τα εφόδια στους υ- 
παστυνόμους για υψηλότερους 
βαθμούς στην ιεραρχία της υπηρε
σίας.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα 
σε όσους αξιωματικούς επιθυμούν 
να παρακολουθήσουν ειδικά μαθή
ματα στην εθνική Ακαδημία του 
F.B.I. στην Αμερική.

Συνταξιοδότηση

Η έξοδος από την υπηρεσία γί
νεται όταν συμπληρωθεί το 60ό J:- 
τος της ηλικίας για τους έχοντες 
το βαθμό του αστυν. δ/ντή και α



στυνόμου, και το 57ο έτος για τους 
υπαστυνόμους, τους αρχιφύλακες 
και τους αστυφύλακες.

Το προσωπικό που έχει ηλικία 
50 ετών και έχει συμπληρώσει 30 
χρόνια υπηρεσία μπορεί επίσης να 
συνταξιοδοτηθεί εφ’ όσον επιθυ
μεί. Η συνταξιοδότηση επίσης είναι 
δυνατή στο προσωπικό, για λόγους 
υγείας, ή ανικανότητας από σοβα
ρό τραυματισμό που έγινε κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας, και που 
εμποδίζει τον αστυνομικό να εκτε- 
λέσει ανεμπόδιστα την υπηρεσία 
του. Σύμφωνα με την ισχύουσα νο
μοθεσία ο αστυνομικός που συντα- 
ξιοδοτείται παίρνει το ήμισυ του εν 
ενεργεία μισθού του και ένα εφ’ 
άπαξ βοήθημα. Το ύψος του εφ’ 
άπαξ βοηθήματος είναι ίσο με το 
ύψος των αποδοχών του εν ενερ- 
γεία για ένα έως δύο έτη. Η φρο
ντίδα για τις χήρες και τα ορφανά 
των εν υπηρεσία παθόντων υπαλ
λήλων του Σώματος, προθλέπεται 
επίσης από την νομοθεσία. Το προ
σωπικό συνεισφέρει 2 1/2 τοις εκα
τό από το μισθό του, στο ταμείο για 
την συνταξιοδότησή του.

Ε γκληματικότητα

Το πρόβλημα της αύξησης της 
εγκληματικότητας στην Ιρλανδία 
είναι ένα πρόβλημα όμοιο με εκεί
νο που αντιμετωπίζουν οι πιο πολ
λές χώρες του Κόσμου. Οι στατι
στικοί αριθμοί χρόνο με το χρόνο 
μεγαλώνουν, παρά το γεγονός ότι 
η αύξηση του πληθυσμού είναι μι
κρότερη σε αριθμούς. Πάνω από 
50% των διαπραττομένων εγκλημά
των σε ολόκληρη την επικράτεια, 
γίνονται στη περιοχή του Δουβλί
νου. Τα τροχαία ατυχήματα προσ
θέτουν ένα άλλο μεγαλύτερο πρό
βλημα. Ο αριθμός των αυτοκινου
μένων οχημάτων στην Ιρλανδία έ
χει αυξηθεί μετά το τέλος του Β' 
Παγκοσμίου πολέμου σημαντικά, 
με συνέπεια να αυξηθεί ανάλογα 
και ο αριθμός των νεκρών και των 
τραυματιών από τροχαία ατυχήμα
τα.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση 
έχει δημιουργηθεί ένα τμήμα, στο 
οποίο εφαρμόζονται όλες οι μο
ντέρνες τεχνολογικές εξελίξεις,

για να βοηθήσουν στην εξερεύνη
ση του εγκλήματος σε οποιοδήπο- 
τε σημείο της χώρας. Το εγκλημα- 
τολογικό αυτό τμήμα, διοικείται 
από ένα ανώτερο αξιωματικό και 
είναι επανδρωμένο με αστυνομικό 
προσωπικό. Το Τμήμα είναι διαχω
ρισμένο σε μικρότερα γραφεία, 
όπως γραφείο δακτυλικών αποτυ
πωμάτων, βαλιστικής, φωτογράφι- 
σης, κλπ. Τα επί μέρους γραφεία, 
καθώς και το ειδικευμένο προσωπι
κό που υπηρετεί σ’ αυτά, έχει απο
στολή την παροχή βοήθειας στην 
εξερεύνηση του εγκλήματος.

Στην Αστυνομική Δ/νση επίσης 
λειτουργεί τμήμα τροχαίας. Πάνω 
από 500 οχήματα υπάρχουν σε λει
τουργία στην Αστυνομία, το ένα 
τρίτο απ’ αυτά είναι εφοδιασμένο 
με ασύρματο. Ο τελικός σκοπός εί
ναι να υπάρχει ένα πλήρες δίκτυο 
με ασυρμάτους σε ολόκληρη την 
επικράτεια. Ένα άλλο επίτευγμα 
είναι η απόκτηση ενός κλειστού 
φορτηγού αυτοκινήτου εφοδια
σμένου με όλα τα σύγχρονα τεχνο
λογικά μηχανήματα, για να βοηθά 
στην προανάκριση των σοβαρών 
αδικημάτων, στις απομονωμένες 
περιοχές της χώρας.

Πριν από μερικά χρόνια ιδρύθη
κε στη χώρα ένα βοηθητικό Αστυ
νομικό Σώμα, από εθελοντές. Το 
εφεδρικό αυτό σώμα των εθελο
ντών, βοηθά την αστυνομία στις 
έρευνες για την ανακάλυψη όπλων 
και εκρηκτικών υλών. Στο Τμήμα 
της προστασίας της κοινωνίας από 
το έγκλημα έχουν τοποθετήσει με
ρικούς αξιωματικούς. Αυτοί σε συ
νεργασία με τους εκπροσώπους 
των παραγωγικών τάξεων, διεξά
γουν την πολιτική της προστασίας 
της κινητής και ακίνητης περιου
σίας, και παρέχουν γενικές συμ
βουλές πάνω σε θέματα ασφάλειας 
κατά τις συναλλαγές και τις μετα
φορές χρηματικών αποστολών και 
αντικειμένων.

Πριν μερικά χρόνια, στο Δου
βλίνο, έγινε μια έκθεση με φωτο
γραφικό και άλλο υλικό, σκοπός 
της οποίας ήταν να δώσει στον κό
σμο την δυνατότητα να προστα
τεύεται μόνος του από το έγκλημα, 
και να παίρνει μέτρα προστασίας 
του εαυτού του και της περιουσίας 
του.

Ένα επιπρόσθετο μέτρο προσ
τασίας του κοινού από το έγκλημα, 
έχει ληφθεί στις μεγάλες πόλεις 
όπου έχουν δημιουργηθεί γραφεία 
προστασίας της νεότητας. Στα 
γραφεία αυτά υπηρετούν αξιωματι
κοί σαν σύνδεσμοι μεταξύ της Α
στυνομίας και των γονέων των παι
διών, της εκκλησίας, του σχολείου 
και με άλλες αρχές και κοινωνικούς 
φορείς. Γενικά το πρόγραμμα αυτό 
έχει προσφέρει πολλά στη προστα
σία των νέων από το έγκλημα.

Εκτός από τα μέτρα αυτά, έ
χουν δημιουργηθεί σ’ όλη τη χώρα 
περισσότερες από 200 λέσχες στις 
οποίες συχνάζουν κυρίως νέοι άν
θρωποι, και οι οποίες επιβλέπονται 
από την Αστυνομία.

Προγράμματα στην 
τηλεόραση

Λίγα χρόνια νωρίτερα, ένα ε
βδομαδιαίο πρόγραμμα με αστυνο
μικό περιεχόμενο, άρχισε να προ
βάλλεται στην τηλεόραση. Στο τη
λεοπτικό αυτό πρόγραμμα προθά- 
λονται όλες οι δραστηριότητες της 
Αστυνομίας.

Σπορ

Το προσωπικό της Αστυνομίας, 
συμμετέχει με άδεια του αρχηγού, 
σε διάφορα σπορ, όπως είναι το 
ποδόσφαιρο, ράγκμπυ, μπασκε- 
τμπώλ, μποξ κωπηλασία, γκολφ, 
τέννις, και άλλα αθλήματα.

Η ομάδα του μποξ της Αστυνο
μίας, έχει λάβει μέρος σε διεθνείς 
συναντήσεις στην Αγγλία, Ευρώπη 
και Αμερική και έχει κερδίσει πολ
λές διακρίσεις.

Επιτυχίες έχουν σημειώσει ακό
μη και έχουν κερδίσει πολλές δια
κρίσεις οι ομάδες της κωπηλασίας, 
του ράγκμπυ, του ποδοσφαίρου, 
και του γκολφ.

Οι αθλητικές δραστηριότητες 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
αναπτυχθούν και διατηρηθούν οι 
καλές σχέσεις με το κοινό αλλά και 
με άλλες Αστυνομίες της Ευρώπης 
και της Αμερικής.

□
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Υγιεινή και συντήρηση
των

ψαριών
του αστυκτηνίατρου -  

-  αστυνομικού διευθυντή 
Ανδρέα Αναστασοβίτη

Τα ψάρια αποτελούν 
την καλύτερη, την πιο 
εύγευστη και πιο οφέλι- 
μη τροφή για τον άνθρω
πο.

Το κρέας τους είναι 
πλούσιο σε ανόργανα 
άλατα, περιέχει άφθονο 
ιώδιο και πολλές βιταμί
νες. Αναφέρεται σχετικά 
ό,τι ο Μωϋσής συμβού
λεψε τους Εβραίους να 
καταναλώνουν ό,τι βρί
σκεται στη θάλασσα και 
έχει πτερύγια και λέπια 
και να αποφεύγουν ότι 
δεν έχει γιατί είναι ακά
θαρτο γι’ αυτούς.

Ανάλογα με το περι
βάλλον που ζουν τα ψά
ρια, διακρίνονται σε ψά
ρια των γλυκών νερών 
και της θάλασσας.

Στα αλιεύματα γενικά 
περιλαμβάνονται, εκτός 
από τα ψάρια, που προα- 
ναφέραμε, τα Μαλακό
στρακα (γαρίδες - γά- 
μπαρη - καραβίδες - α
στακός κτλ.) τα Εχι -  
νόδε ρ μ α  (αχινός - εχι- 
νοκάρδιο κ.ά.), τα Μ α
λάκ ια  (μύδι, στρείδι - 
χτένι - καλόγνωμη - αχι
βάδα - χταπόδια - καλα
μάρια κ.ά.), τα Κητώδη  
(φάλαινα - δελφίνι - φώ- 
κη κ.ά.) και τέλος τα 
Βατραχώδη (διάφορα 
είδη βατράχων).

Τα ψάρια διατίθενται 
στην κατανάλωση ως 
Νωπά ή Συντηρημένα. 
Σαν Νωπά νοούνται, 
σύμφωνα και με το Β.Δ. 
31-8-57 άρθρ. 2 αυτά που

μεταφέρονται στην ξηρά 
και διατίθενται στην κα
τανάλωση, όσο το δυνα
τό ταχύτερα, μετά το 
ψάρεμά τους και χωρίς 
να χρησιμοποιηθεί κά
ποιο μέσο συντήρησης, 
ανάλογα βέβαια και με 
την εποχή (καλοκαίρι ή 
χειμώνα), με την εξωτε
ρική θερμοκρασία (μεγά
λη ή χαμηλή) και τα μέσα 
μεταφοράς.

Τα ψάρια από τη φύση 
τους είναι ευαλλοίωτα, 
εύκολα νοθεύονται και 
εύκολα συγχέονται τα 
διάφορα είδη μεταξύ 
τους, ενώ διαφέρουν 
από πλευράς θρεπτικής 
και τιμής διάθεσης, γι' 
αυτό η πολιτεία προβλέ
πει και με τα αρμόδια και 
ειδικά κατά περίπτωση 
όργανά της, πραγματο
ποιεί συνεχή έλεγχο, για 
να προστατεύσει την δη
μόσια υγεία και το βαλά
ντιο του καταναλωτή, με 
την απομάκρυνση από 
την κατανάλωση των 
αλλοιωμένων ψαριών.

Ενδεικτικά αναφέρω 
ότι κατά τους συνεχείς 
ελέγχους που πραγμα
τοποίησε η Υποδ/νση 
Αγορανομίας Αττικής με 
τους αστυκτηνιάτρους, 
κατά το 1985 σε όλους 
τους χώρους συντήρη
σης, επεξεργασίας και

διάθεσης ψαριών, χαρα
κτήρισε ακατάλληλα και 
κατέστρεψε 63.855 χι
λιόγραμμα διαφόρων ει
δών ψαριών νωπών και 
κατεψυγμένων. Πολλές 
δε είναι και οι παραβά
σεις που βεβαιώθηκαν 
για πρόσμιξη διαφόρων 
ειδών ψαριών, για διάθε
ση ψαριών κατώτερης 
ποιότητας με άλλα καλύ
τερης.

Πέρα όμως από τα 
μέτρα που παίρνει η πο
λιτεία, θα πρέπει και ο 
καταναλωτής να είναι ε
νημερωμένος και να 
μπορεί να αυτοπροστα- 
τευθεί από τον κακόβου
λο επαγγελματία που 
προσπαθεί να τον ξεγε
λάσει.

Τι πρέπει 
να γνωρίζει 

ο καταναλωτής
Ορισμένες χρήσιμες 

συμβουλές για το είδος 
των ψαριών που πρέπει 
να έχει πάντα υπόψη του 
ο καταναλωτής είναι:

-  Η προσφορά ψα
ριών κοινών, κατώτερης 
ποιότητας, για τέτοια πο
λυτελείας μεγάλης α
ξίας, είναι συνηθισμένη 
απάτη στα παρακάτω εί
δη:

Η κοτσομούρα προσ- 
φέρεται για μπαρμπούνι
-  η σαρδέλλα για γάβρος
-  ο μπάλάς για λιθρίνι -  
η ζακέττα για γλώσσα -  
το σκυλόψαρο για γα
λέος -  ο μπακαλιάρος 
Ατλαντικού για Μεσο
γείου — ο κολιός yia 
σκουμπρί -  το μοσ~ο- 
κτάποδο για χταπόδι και 
το θράψαλο για καλαμά
ρι.

Η κοτσομούρα έχει 
κεφάλι απότομα κοφτό 
και το ραχιαίο πτερύγιο 
χωρίς κηλίδες, ενώ το 
μπαρμπούνι έχει κεφάλι 
οξυνόμενο και το ρα
χιαίο πτερύγιο χρωματι
σμένο με κηλίδες -  Η 
σαρδέλλα έχει μεγάλα 
λέπια, το κάτω σαγόνι εί
ναι μεγαλύτερο του επά
νω, ενώ ο γάβρος δεν 
έχει λέπια και το κάτω 
σαγόνι είναι μικρότερο 
του επάνω -  ο μπάλάς 
έχει μεγάλα δόντια ενώ 
το λιθρίνι έχει μικροσκο- 
πικά δόντια -  η γλώσσα 
διαφέρει της ζακέττας 
από τη θέση των ματιών. 
Στη γλώσσα τα μάτια ε ί
ναι δεξιά (δεξιόστροφος) 
ενώ στην ζακέττα είναι 
αριστερά, όταν τις βλέ
πουμε με την κοιλιά 
προς τα κάτω και την ου
ρά προς το σώμα μας. -  
Ο κολιός έχει πολλά και 
μικρά δόντια, μεγάλα μά
τια, μελανά και πράσινα 
στίγματα, ενώ το σκου
μπρί έχει κυματοειδείς 
ραβδώσεις χρώματος
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Αποτελέσματα δραστηριότητας 
της

Αστυκ/τρικής Υπηρεσίας Τμήμα
τος

Αγορανομίας Αθήνας κατά 
το έτος 1985

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤ A

1) Έγιναν 3.662 επιθεωρήσεις σε 
27.556 καταστήματα και υπεβλήθησαν 2. 
056 μηνύσεις.

2) Ελήφθησαν 831 δείγματα και βρέ
θηκαν 106 μή κανονικά.

3) Καταστράφηκαν:
Κρέατα
Ιχθυηρά
Γάλα γαλ/κά πρ.
τυριά-βούτυρα
Κρεατοσκευάσματα -
Αλλαντικά
Κονσέρβες
σε τεμάχια
Αυγά σε τεμάχια
Διάφορα τρόφιμα
(πάστες-σαλάτες-πίττες-
μπισκότα-σαλιγκάρια κ.λ.π.)

38.896 κιλά 
63.855,6 κιλά

33.074,3 κιλά

3.502,55 κιλά

5.490 τεμάχια 
3.147 τεμάχια

173,5 κιλά

Σύνολο: 139.502 κιλά
8.637 τεμάχια 

(Αθήνα 7-3-1986)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τον ίδιο χρόνο καταστράφηκαν 
επιπλέον, μετά από αίτηση 270.972 χιλιόγραμμα 
διάφορα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

κυανού, με μάτια μικρά 
και δόντια μεγάλα. -  Το 
μοσχοκτάποδο έχει μια 
σειρά από βεντούζες 
στους πλοκάμους, ενώ 
το χταπόδι έχει διπλή 
σειρά από βεντούζες -  
και τέλος το θρύψαλο 
έχει το πτερύγιο στην 
άκρη του σώματός του 
(1/3 του σώματος) ενώ το 
καλαμάρι έχει το πτερύ
γιο από τη μέση σχεδόν 
(2/3 του σώματος).

Η νωπότητα 
των ψαριών

Ακόμη περισσότερα, 
πρέπει να γνωρίζει ο κα
ταναλωτής για την νωπό
τητα των ψαριών, η οποία 
εκτιμάται από τα παρα
κάτω χαρακτηριστικά.

1. Οσμή: Στα φρέ
σκα είναι ευχάριστη, ε
λαφρά, χαρακτηριστική 
των φικιών της θάλασ
σας, ενώ στα μπαγιάτικα 
είναι δυσάρεστη, έντονη 
αμμωνιακή.

2. Εξωτερική όψη: 
Στα φρέσκα, είναι στίλ- 
βουσα, γυαλιστερή, επι
φάνεια σώματος υγρή, 
διαυγής, ενώ στα μπα
γιάτικα η επιφάνεια του 
σώματος γλοιώδης και 
αποχρωματισμένη.

3. Σώμα: Στα φρέσκα: 
το σώμα είναι δύσκα
μπτο, η σάρκα συμπαγής 
που δεν διατηρεί τα απο
τυπώματα των δακτύλων, 
ενώ στα μπαγιάτικα το 
σώμα είναι πλαδαρό και 
διατηρεί τα αποτυπώματα 
των δακτύλων.

4. Δέρμα: Στα φρέσκα 
είναι τεντωμένο, χωρίς 
πτυχές και υγρό, ενώ στα 
μπαγιάτικα ρυτιδωμένο, 
στεγνό και σχίζεται εύ
κολα κύρια στην κοιλιά.

5. Λέπια: Στα φρέσκα 
είναι προσκολημμένα 
στερεά στο δέρμα, υγρά 
και δύσκολα αποσπώνται, 
ενώ στα μπαγιάτικα είναι

χαλαρά και αποχωρίζο
νται εύκολα.

6. Οφθαλμοί: Στα
φρέσκα είναι διαφανείς, 
γεμίζουν την κόγχη, 
ζωηρά με κόρη μελανή 
ενώ στα μπαγιάτικα είναι 
βυθισμένοι μέσα στις 
κόγχες λευκόφαιοι με 
κερατοειδή θολό.

7. Βράγχια: Στα φρέ
σκα: ερυθρά, (όπως το 
αίμα), υγρά, με οσμή ευ
χάριστη (των φυκιών), 
ενώ στα μπαγιάτικα φαιά, 
ή μολυβδόχροα και οσμή 
δυσάρεστη (αμμωνιακή).

Τά ψάρια όμως δεν

καταναλώνονται μόνον 
νωπά, αλλά οι συνθήκες 
επιβάλλουν να κατανα
λώνονται και συντηρημέ
να, όπως συμβαίνει με τα 
κρέατα αλλά και με άλλα 
είδη τροφίμων.

Συντήρηση

Η Συντήρηση των ψα
ριών γίνεται με τις εξής 
μεθόδους:

Με απλή ψύξη (ε- 
ψυγμένα ψάρια) πετυ
χαίνουμε σε θερμοκρα
σία 0° C, με την χρησιμο

ποίηση τριμάτων πάγου 
και η συντήρηση μπορεί 
να διαρκέσει 2-3 ημέρες, 
οι δε πιθανές αλλοιώσεις 
που παρουσιάζονται στα 
ψάρια είναι το χάσιμο 
της διαύγειας και διαφά
νειας των οφθαλμών 
τους.

Το δέρμα χάνει το 
χρώμα του και γίνεται 
γλοιώδες, η δε σάρκα γί
νεται μαλακή, τα λέπια 
χαλαρώνουν, και ξεκο- 
λούν εύκολα και αν η 
συντήρηση συνεχιστεί, 
επέρχεται η σήψη.

Με την κ α τ ά ψ υ ξ η .
Η κατάψυξη είναι, 

όπως για τα κρέατα και 
για άλλα είδη τροφίμων, 
ο καλύτερος τρόπος 
συντήρησης των ψαριών.

Τα ψάρια θεωρούνται 
κατεψυγμένα όταν το 
σώμα τους γίνει σκληρό, 
συμπαγές και άκαμπτο, ο 
δε μυϊκός οπός κρυ
σταλλωθεί και η θερμο
κρασία στο εσωτερικό 
του σώματός τους είναι 
γύρω στους-15° C.

Η κατάψυξη, όπως 
αναφέρεται στην βιβλιο
γραφία, εμφανίσθηκε 
κατ' αρχήν στην Αγγλία 
το 1842, στην συνέχεια 
στην Αμερική το 1870 
περίπου και στην συνέ
χεια εφαρμόσθηκε στην 
Ευρώπη.

Η συντήρηση με την 
μέθοδο της κατάψυξης, 
έχει την ικανότητα να 
σταματά και να εμποδίζει 
κάθε μικροβιακή ή ενζη- 
ματική ενέργεια και έτσι 
να εξασφαλίζει την υ
γιεινή κατάσταση των κα- 
τεψυγμένων ψαριών, 
χωρίς καμιά δυσμενή 
επίπτωση στην θρεπτικό- 
τητά τους, με την προϋ
πόθεση να μην διακόπτε
ται η κατάψυξη μέχρι την 
κατανάλωση.

Τα ψάρια που προορί
ζονται να καταψυχθούν 
πρέπει να είναι σε άριστη
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υγιεινή κατάσταση, κα
λής ποιότητας και φρε
σκότατα, αλλοιώς δεν 
πρέπει να καταψϋχονται.

Όπως συμβαίνει και 
με το κατεψυγμένο 
κρέας, έτσι και με την 
εφαρμογή της κατάψυ
ξης, σαν μέσο συντήρη
σης των ψαριών, προ κει
μένου να επιτευχθεί η δη
μιουργία μικροτέρου με
γέθους κρυστάλων, και 
σπάσιμο των μυϊκών ινών, 
αλλά και, λιγότερος οπός 
να χύνεται κατά την από
ψυξη , εφαρμόζεται η τα 
χε ία  κατάψυξη .

Αυτή επιτυγχάνεται 
με το κατέβασμα της 
θερμοκρασίας στους 
-45° C και πραγματοποι
είται σε ειδικές και σύγ
χρονες εγκαταστάσεις 
επάνω στα ίδια τα αλιευ
τικά πλοία, που είναι ε
φοδιασμένα με τέλεια 
μηχανήματα κατάψυξης, 
όπως συμβαίνει σε πολ
λά τέτοια ελληνικά α
λιευτικά ή μεταφέρονται 
στην ξηρά και σε αντί
στοιχες εγκαταστάσεις 
γίνεται η κατάψυξη.

Πρέπει να αποτελεί 
όρο απαράβατο, τόσο 
για τους ασχολούμενους 
επαγγελματικά με τα κα- 
τεψυγμένα ψάρια όσο 
και για τον τελικό κατα
ναλωτή ή Αρχή της μη 
διακοπής της αλυσίδας 
κατάψυξης, δηλαδή δεν 
επιτρέπεται να αποψϋ- 
χονται τα κατεψυγμένα 
ψάρια και να επανακα- 
ταψύχονται.

Προκειμένου να μα
γειρευτούν τα κ. ψάρια, 
αποψϋχονται (παρ' ότι 
μπορούν να μαγειρευ
τούν καικατεψυγμένα με 
καλά αποτελέσματα), ή 
εκτιθέμενα στην θερμο
κρασία περιβάλλοντος ή 
μέσα σε νερό, που είναι 
και η πιο απλή και εύ
χρηστη μέθοδος.

Αρκετές, δυστυχώς 
φορές διαπιστώνουμε να 
διατίθενται, από μερι
κούς εμπόρους, μειωμέ
νης επαγγελματικής ευ
συνειδησίας, κατεψυγμέ
να ψάρια για νωπά, μετά 
την απόψυξή τους.

Γι’ αυτό ο καταναλω
τής πρέπει να ξέρει τα

χαρακτηριστικά γνωρί
σματα, μεταξύ νωπών και 
κατεψυγμένων σε από
ψυξη.

Στα νωπά ο κρυ- 
σταλλοειδής φακός του 
ματιού, είναι διαφανής, 
ενώ στο ατ ΐ οψυγμένο  
είναι θολός, σκούρος -  ο 
αρτηριακός κώνος (που 
μεταφέρει το αίμα από 
την καρδιά στα βράγχια) 
έχει χρώμα ερυθρό ενώ 
στα αποψυγμένα είναι 
ωχρό, ερυθρωπό και τα 
βράγχια έχουν χρώμα 
καστανό ή βαθύ ερυθρω
πό- Το χρώμα της σάρκας

είναι λευκωπό, ενώ στα 
αποφυγμένα είναι γκρι- 
ζωπό. Επίσης δεν έχουν 
το χαρακτηριστικό άρωμα 
του είδους του ψαριού.

Οι πιο συνηθισμένες 
αλλοιώσεις που παρατη
ρούνται στα κατεψυγμέ
να ψάρια είναι οι παρακά
τω:

Η Αφυδάτωση: πα
ρουσιάζεται με αποχρω
ματισμό, ρητίδιασμα, και 
στέγνωμα της επιφά
νειας.

Η Τάγγιση: παρουσιά
ζεται με κηλίδες κίτρινες 
ή φαιοκίτρινες στην επι
φάνεια ή και σε βάθος.

Η Ευρωτίαση: Παρου
σιάζεται σπανιότερα απ' 
ό,τι στα κρέατα και οφεί
λεται σε ανάπτυξη μυκή
των, με χαρακτηριστική 
οσμή μούχλας.

Τέλος πρέπει να γνω
ρίζει και ο τελικός κατα
ναλωτής ότι ο χρόνος

συντήρησης των κατε
ψυγμένων ψαριών είναι 9 
μήνες όπως προβλέπεται 
από το Π.Δ. 785/78 άρθρ. 
32 που μπορεί να παρα- 
ταθεί, αν εγκριθεί από την 
αστυκτηνιατρική υπηρε
σία, πρέπει δε να ανα
γράφεται στην συσκευα- 
σία των ψαριών η ημερο
μηνία κατάψυξης και έτσι 
να μπορεί να προσανατο- 
λισθεί, ο καταναλωτής για 
τον χρόνο συντήρησής 
τους.

Αλλες μέθοδοι συν
τήρησης των ψαριών εί
ναι:

Η Αλά τ ι ση :  Πραγμα
τοποιείται με την χρησι
μοποίηση του αλατιού 
(ξηρού ή άλμης) και κυ- 
ριότερα είδη ψαριών που 
συντηρούνται μ ' αυτό τον 
τρόπο είναι: ο υγράλατος 
βακαλάος, οι σαρδέλλες, 
οι ατζούγες και οι κολιοί 
με τα σκουμπριά.

Η Αφυδάτωση:
πραγματοποιείται με την 
αποξήρανση ορισμένων 
ειδών ψαριών: τσίροι,
σκουμπριά, χταπόδια, με 
την έκθεσή τους στον αέ
ρα είτε στην θερμότητα.

Το κάπν ι σμα :  
Πραγματοποιείται με την 
διαπότιση της σάρκας 
ορισμένων ψαριών με α
ντισηπτικές και αρωματι
κές ουσίες που περιέχο- 
νται στον καπνό ορισμέ
νων καιομένων ξύλων 
που κάνουν τα ψάρια 
(ρέγγες, βακαλάοι, χέ
λια, σαρδέλλες, σολομοί, 
πέστροφες) συντηρήσι- 
μα.

Και τέλος η κ ο ν σ ε ρ 
βοπο ίηση :  που πραγ
ματοποιείται σ' όλα τα εί
δη των ψαριών και βασί
ζεται στην αποστείρωση 
με την θερμότητα και την 
τοποθέτηση μέσα σε κου
τιά (κονσέρβες).

□
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ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΛΗΣΤΕΙΩΝ

Η καταστολή του εγκλήματος 
στηρίζεται στην άμεση και δυναμική 
υποστήριξη μιας ενδιαφερόμενης 
κοινότητας. Αυτή η ιδέα εκφράσθηκε 
στο θέμα μιας ομιλίας, υιοθετήθηκε 
από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 
και δηλώνει ότι είμαστε «Συνεργάτες 
στη Καταπολέμηση του Εγκλήματος». 
Η επαρχιακή Κυβέρνηση του Οντά
ριο έχει επίσης εκφράσει αυτή την 
υποχρέωση μέσα από το σλόγκαν της 
«Δουλεύουμε μαζί για να εμποδί
σουμε το έγκλημα». Η επιτυχία ή η 
αποτυχία στα προγράμματα κατα
στολής του εγκλήματος μπορούν να 
είναι άμεσα συνδεδεμένες με την α
νάμιξη της κοινότητας και τη συμμε
τοχή των πολιτών.

Τα προβλήματα από το Έγκλημα 
γίνονται αισθητά πολύ γρήγορα, μέ
σω στατιστικών αναλύσεων, ή από 
την ανησυχία του κοινού. Το δεύτερο 
από τα δυο εκφράζεται κυρίως από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από 
την αντιμετώπιση των πολιτών.

Η αναίτια δολοφονία ενός δε- 
καοκτάχρονου, υπαλλήλου γραφείου 
συνοικεσίων, του Νιζάμ Άλι, από το 
Μισισάογκα του Οντάριο, το Μάρτη 
του 1984, προκάλεσε ένα σημαντικό 
αίσθημα φόβου και ανησυχίας ταυ
τόσημου σ' όλο το Οντάριο, καθώς 
ένα άλλο νεαρό άτομο, η Μπάρμπαρα 
Τέρνμπαλ, είχε πάθει παράλυση από 
ένα τραύμα σφαίρας μερικούς μόνο 
μήνες νωρίτερα, καθώς εργαζόταν σ’ 
ένα γραφείο συνοικεσίων, λίγα μίλια 
μακριά από κει που δολοφονήθηκε ο 
'Αλ ι.

Το Νορθ Μπέϋ του Οντάριο, μια 
μικρή βορειοανατολική πόλη 52.000 
κατοίκων, ένιωσε την ένταση αυτών 
που συνέβησαν, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ενός γενικού φόβου. Αν 
και οι στατιστικές για ληστείες ανα
φέρονταν στο χαμηλό αριθμό των 32 
επιθέσεων κατά το 1983, η κοινότητα 
απαίτησε μείωση σ’ αυτού του είδους 
τα γεγονότα.

Ένα πρόγραμμα καταστολής κα-

αξιωματικού στην 
Αστυνομική Δύναμη του 
Νορθ Μπέϋ του Οντάριο 

Καναδάς, 
(από το περιοδικό GAZETTE 
της Καναδικής Αστυνομίας)

Μετάφραση:
Τσίρου Φρέντη

ταρτίσθηκε το 1984 με σκοπό να κα
τευθύνει τα αποτελέσματά του στη 
μείωση του αρχ ικού προβλήματος και 
την εξάλειψη του γενικού κλίματος 
φόβου.

Το σύνολο - στόχος

Η περιοχή του άμεσου ενδιαφέ
ροντος χαρακτηρίσθηκε γύρω από τα 
59 γραφεία συνοικεσίων και διανυ- 
κτερεύοντα μπαρ.

Μεθόδευση

Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην ορ
γάνωση και διαφώτιση των εργαζό
μενων μέσα σ’ αυτό το γκρουπ - στό
χο για τους επικείμενους κινδύνους,

που θα μπορούσε να πραγματοποιη
θεί οργανώνοντας ένα σεμινάριο και 
μια περίοδο εκπαίδευσης. Η λαϊκή 
συμμετοχή εξαπλώθηκε επίσης σα μέ
σο διεξόδου και αφορούσε τους οδη
γούς ταξί.

Στάλθηκαν ατομικές προσκλήσεις 
σε κάθε μέλος του γκρουπ - στόχου 
προσκαλώντας τους υπαλλήλους του 
να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο 
και μια περίοδο εκπαίδευσης σαν φ ι
λοξενούμενοι της αστυνομικής δύνα
μης του Νορθ Μπέϋ. Ο αντικειμενι
κός σκοπός του σεμινάριου είχε τρία 
σκέλη:
α) να διδάξει στο γκρουπ - στόχο με

θόδους αυτοπροστασίας για την 
αποφυγή ληστείας,

β) να εφοδ ιάσει κάθε εργαζόμενο με 
οδηγίες που πρέπει να ακολουθή
σει σε περίπτωση που ληστευθεί 
και

γ) να αυξήσει τη δυνατότητα παροχής 
πληροφοριών στην αστυνομία μετά 
από ληστεία.
Η ανταπόκριση στις προσκλήσεις 

ήταν ενθαρρυντική. Περίπου 100 ά 
τομα ήλθαν για οδηγίες και εκπαι
δεύτηκαν στις τεχνικές αποφυγής της 
ληστείας. Μια θήκη που περιείχε ένα 
φθορίζον μεγάλο διάγραμμα, ένα π ί
νακα περιγραφής του εγκλήματος, 
μια αναφορά στην αποφυγή της λη
στείας και ένα έντυπο με πληροφο
ρίες για τη καταστολή του εγκλήμα
τος, δόθηκε σε κάθε συμμετέχοντα με
τά το σεμινάρ ιο.

Η συμμετοχή των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης

Τονίσθηκε ιδιαίτερα το ενδιαφέ
ρον για τις ληστείες στη κοινότητα 
και ο τρόπος που αντιμετώπιζε το 
πρόβλημα η αστυνομία του Νορθ 
Μπέϋ. Το ράδιο, η τηλεόραση και ο 
Τύπος θεώρησαν το πρόβλημα μεγά
λης σημασίας και κράτησαν τη κοινό
τητα ενήμερη σε κάθε νέο γεγονός και
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την επακόλουθη δράση της Αστυνο
μίας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
αποδείχθηκαν πολύτιμο εργαλείο σε 
βαθμό που τα κακοποιό στοιχεία να 
νιώσουν «πολύ ζεστή την ατμόσφαι
ρα» και οι ένοπλες ληστείες σε γρα
φεία συνοικεσίων ή μπαρ να πάψουν 
να είναι δημοφιλείς σ’ αυτά.

Παρακολούθηση από ταξί

Δύο εταιρείες ράδιο - ταξί, από

μόνες τους, προσφέρθηκαν να βοηθή
σουν στην επίλυση του προβλήματος 
σταθμεύοντας τα αυτοκίνητά τους 
στις περιοχές - στόχο ενόσω περίμε- 
ναν κλήσεις για διαδρομή. Θα ανέ
φεραν κάθε ύποπτη δραστηριότητα 
στο χειριστή του κέντρου τους που με 
τη σειρά του θα ενημέρωνε το Αστυ
νομικό Τμήμα. Τριάντα δύο ταξί εί
χαν προστεθεί στην επιχείρηση πα
ρακολούθησης χωρίς να κοστίσουν 
καθόλου στην Αστυνομία.

Σύνοψη

Το 1984, το πρώτο χρόνο του 
προγράμματος, μόνο 16 ληστείες 
διαπράχθηκαν στο Νορθ - Μπέϋ, με 
μια πτώση κατά 50% από το 1983. 
Το ενδιαφέρον της Αστυνομίας, σε 
συνδυασμό με τη λαϊκή συμμετοχή εί
χε εξελιχθεί σε μια νικηφόρα ένωση 
στη καταπολέμηση αυτού του είδους 
επίθεσης.
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ΤΣΑΝΤΑΚΗΔΕΣ
ΕΝΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ 

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΚΟΣΜΟ

«Δεν ξέρουμε ποιά θα είναι το 
επόμενο θύμα». Έτσι άρχισε να 
μας παρουσιάζει το άγχος της για 
τους «τσαντόκηδες» εκπρόσωπος 
του «ωραίου φύλου», θύμα κι αυτή 
κάποιου τσαντάκια, που ζήτησε, να 
σεβαστούμε την ανωνυμία της. Και 
συνέχισε: «Φοβάμαι να κυκλοφο
ρήσω μετά το ψυχικό σοκ που μου 
συνέβη και όταν ακούω μοτοσικλέ
τα, τρέμει το φυλλοκάρδι μου».

«Προσέχω α υ τού ς  που 
με πλησ ιάζουν ,  μας είπε η κ. 
Λώρη Π. νο ικ ο κ υρ ά .  Νομίζω ότι 
είναι θέμα τύχης αν θα συμβεί σε 
κάποια γυναίκα, επίθεση τσαντά
κια. Δεν με απασχολεί και πολύ το 
«πρόβλημα» που μου θέσατε. Νομί
ζω ότι είναι πολλοί γενικά οι κίνδυ
νοι που απειλούν μια γυναίκα, ώστε 
να μη δίνω ιδιαίτερη σημασία στο 
συγκεκριμένο κίνδυνο».

Και η γνώμη της κ. Χρυσάν
θης Τ. Ιδ. υπαλλήλου ,  για 
τους τσαντάκηδες:

«Όταν βγαίνω απ’ το σπίτι δε 
βάζω πολλά χρήματα στην τσάντα 
μου. Αν τύχει όμως και έρθω αντι
μέτωπη με κάποιο τσαντάκια δε θα 
του κάνω τη χάρη... Θα αντ ι -  
δράσω δ υ ν α μ ικ ά  και θα φω
νάξω β ο ή θ ε ια » .

Μέσα απ’ την έρευνα που ακο
λουθεί θα προσπαθήσουμε να 
προσδιορίσουμε την έκταση του 
προβλήματος «τσαντάκηδες» και 
να επισημάνουμε τις μεθόδους 
δράσης των ασυνείδητων νεαρών, 
δίνοντας χρήσιμες συμβουλές -
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στο γυναικόκοσμο κυρίως — για την 
αυτοπροστασία τους.

Μερικά περιστατικά 
με ιδιαιτερότητα...

Ας θυμηθούμε μερικά περιστα
τικά με θύματα -  σχεδόν πάντοτε-  
γυναίκές, απ’ τα οποία προκύπτει 
ότι το θράσος και η αγριότητα των 
αδίστακτων αυτών κακοποιών, έχει 
φτάσει σε επικίνδυνα όρια και 
μπροστά στον εύκολο πλουτισμό 
δε σέβονται την ανθρώπινη αξιο
πρέπεια, μήτε αυτή την ίδια τη ζωή 
των θυμάτων τους:

Περίπου 6.000 δραχμές ήταν τα 
λάφυρα και απ’ τις τρεις γυναικείες 
τσάντες που άρπαξε ο Γ. Γιώτης και 
ο... βοηθός του Ε. Σιμιτζής. Η μια 
γυναίκα σύρθηκε στην άσφαλτο και 
κινδύνεψε η σωματική της ακε
ραιότητα, όταν προσπάθησε να α- 
ντιδράσει στην επίθεση των κακο
ποιών που καταδικάστηκαν για τις 
πράξεις τους αυτές, ο μεν πρώτος 
σε κάθειρξη 6 χρόνων (οδηγήθηκε 
στις φυλακές) ο δε συνεργός του -  
ερήμην -  σε κάθειρξη 11 χρόνων...

Η άγρια επίθεση «καμικάζι» σε 
49χρονη, είχε σαν αποτέλεσμα να 
πέσει στο δρόμο και να σπάσει το 
χέρι της. Η μεγάλη ταχύτητα της 
μοτοσικλέτας και το σκοτάδι, ε
μπόδισαν το θύμα να συγκροτήσει 
κάποια χαρακτηριστικά των δρα
στών ...

Την πρώτη και στις δεκαπέντε 
κάθε μήνα, οι καμικάζι - τσαντάκη
δες αφηνιάζουν. Οι μέρες αυτές 
σημαίνουν γι’ αυτούς εύκολα κέρ
δη αφού πληρώνονται οι μισθωτοί, 
οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και 
αυξάνουν οι δοσοληψίες με τις 
τράπεζες...

«Φουσκωμένο» πορτοφόλι ένι
ωσαν και στην περίπτωση της 
45χρονης Μαρίας X. δυο μηχανό
βιοι κακοποιοί, όταν με δυνατό 
τράβηγμα, προσπάθησαν να της 
αποσπάσουν την τσάντα που είχε 
κρεμασμένη στον ώμο της. Ό μω ς- 
δυστυχώς γι’ αυτή -  το λουρί μπλέ
χτηκε και έτσι οι αδίστακτοι τσα
ντάκηδες την έσυραν για πολλά 
μέτρα και τραυματίστηκε σοβαρά.

Μια άλλη -γυναίκα δέχτηκε επί
θεση την ώρα που οδηγούσε το μο
τοποδήλατό της. Οι καμικάζι τη 
χτύπησαν στο κεφάλι, την έσυραν 
μερικά μέτρα και την εγκατέλειψαν 
λιπόθυμη. Όταν συνήλθε, διαπί
στωνε ότι το πορτοφόλι της είχε 
κάνει «φτερά».

Αυτή και άλλες πέντε γυναίκες 
ήταν τα άτυχα θύματα δυο θρασύ- 
τατων νεαρών καμικάζι που τελικά 
συνελήφθησαν, αναγνωρίστηκαν 
απ’ τα θύματά τους και καταδικά
στηκαν σε βαρειές ποινές.

Πρόκληση όμως για τους καμι
κάζι, είναι μερικές φορές και οι α
ντρικές τσάντες...

Ανάληψη 200.000 δραχμών έκα
νε απ’ τη τράπεζα συνταξιούχος 
του ΙΚΑ αλλά μόλις βγήκε έξω απ'



το υποκατάστημα δέχτηκε την επί
θεση... πεζού τσαντάκια που του 
άρπαξε το τσαντάκι που κράταγε. 
Όμως η τύχη δεν ήταν... με το μέ
ρος του γιατί λίγο πιο κάτω περα
στικοί που τον είδαν να τρέχει, τον 
συνέλαθαν. Ο τσαντάκιας αυτός 
παρακολουθούσε τα υποψήφια θύ
ματά του που προηγούμενα είχαν 
κάνει κάποια ανάληψη σε τράπεζα 
και στην κατάλληλη στιγμή, με αιφ
νιδιασμό, τους άρπαζε τις τσάντες.

Και ένας θηλυκός τσαντάκιας 
παρουσιάστηκε στο προσκήνιο. Δε 
διαβάσατε λάθος. Γυναίκα τσαντά
κιας «χτύπησε» τέσσερις συνολικά 
γυναικείες τσάντες σε διάστημα 
τεσσάρων μηνών. Σύχναζε σε λέ
σχες και εντευκτήρια όπου επισή- 
μαινε τις τσάντες και με ζηλευτή 
δεξιοτεχνία, τις άρπαζε.

«Κορίτσι μου θα σκοτωθείς. Δε 
βλέπεις την πίσω ρόδα του αυτοκι
νήτου σου που βγάζει φωτιές»; Αυ
τά είπαν δυο νεαροί με μηχανάκι 
σε γνωστή τραγουδίστρια, όταν την 
πλησίασαν στο φανάρι. Εκείνη α
νυποψίαστη, σταμάτησε επιτόπου 
και βγήκε να ελέγξει τα λάστιχα. Ο 
συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας βά
ζει το χέρι στο μισάνοιχτο παράθυ
ρο και της αρπάζει την τσάντα με 
160.000 δραχμές!

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το τέ
χνασμα που χρησιμοποιούν οι τσα- 
ντάκηδες. Μεταχειρίζονται πολλές 
μεθόδους για να αποσπάσουν την 
προσοχή των θυμάτων τους, όπως 
ακριβώς συνέβη με πλασιέ κοσμη
μάτων που ενώ άλλαζε το τρυπη- 
μένο, με καρφί, λάστιχο του αυτο
κινήτου του, του επιτέθηκε νεαρός 
δράστης για να του αρπάξει την 
τσάντα με τα χρυσαφικά. Μάλιστα 
του ψέκασε το πρόσωπο με σπρέϋ 
για να τον ακινητοποιήσει και στη 
συνέχεια, όρμησε στο πορτ-μπα- 
γκάζ, που είχε τοποθετήσει ο πλα
σιέ την τσάντα του. Όμως στην έν
τονη αντίδραση του θύματος, ο 
δράστης τράπηκε σε φυγή. Φυσικά 
το «κλατάρισμα» ήταν έμπνευση 
και δημιούργημα του κακοποιού.

Τι προβλέπει 
η νομοθεσία

Επειδή το θέμα «τσαντάκηδες»

απασχόλησε έντονα την κοινή 
γνώμη, τα τελευταία χρόνια, η πο
λιτεία εκσυγχρόνισε τις σχετικές 
διατάξεις του ποινικού κώδικα και 
πρόβλεψε να ενταχτεί στις «Διακε
κριμένες περιπτώσεις κλοπής» 
(άρθρο 374) ειδική διάταξη, σύμ
φωνα με την οποία τιμωρείται με 
κάθειρξη και ο κινούμενος με μη
χανοκίνητο μεταφορικό μέσο δρά
στης που αφαιρεί πράγμα που κρα
τούσε ή φορούσε ο παθών.

Διαπιστώνουμε ότι ο νομοθέτης 
πρόβλεψε όχι μόνο την αφαίρεση 
κάποιου πράγματος που κράταγε ο 
παθών (αρπαγή τσάντας κτλ.) αλλά 
και την αφαίρεση κάποιου πράγμα
τος που φόραγε ο παθών (αρπαγή 
ενός κολιέ ή ενός βραχιολιού κτλ.), 
όπως η περίπτωση της 27χρονης

παθούσας που, ενώ βάδιζε στην 
οδό Μουτσοπούλου, στα Καμίνια, 
ο καμικάζι άπλωσε αστραπιαία το 
χέρι του και τράβηξε με δύναμη τις 
χρυσές αλυσίδες που-φορούσε στο 
λαιμό της.

Μόλις έσπασαν οι καδένες και 
οι δυο απ’ τις τρεις αλυσίδες «έκα
ναν φτερά», ο κακοποιός προσπά
θησε να αρπάξει και την τσάντα

του θύματος αλλά τελικά δεν τα 
κατάφερε και εγκατέλειψε τον α
γώνα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. 
Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, 
στην από 12-9-83 εισηγητική του 
έκθεση, αναφέρει τα εξής, για την 
ανάγκη της κατάταξης στο άρθρο 
374 του Π.Κ., με σχετική προσθήκη, 
της κλοπής από εποχούμενο (τσα
ντάκια) :

«Οι κλοπές με τέτοια μέσα, έ
χουν εντονότερη κοινωνική απαξία 
γιατί προσβάλλουν βαρειά το συ
ναίσθημα ασφάλειας του πολίτη και 
πλήττουν την αξιοπιστία της Πολι
τείας, ότι μπορεί να τον διαφυλά- 
ξει. Άλλωστε και η νομοθεσία έτει
νε να εντάξει τις περιπτώσεις αυ

τές στην περίπτωση του άρθρου 
374 ή τις χαρακτήριζε ως ληστείες. 
Η προστιθέμενη περίπτωση τερμα
τίζει τους αμφίβολους αυτούς νο
μικούς χαρακτηρισμούς. Σημειώνε
ται ότι είναι διάταξη επικουρική, 
επιφυλάσσεται δηλαδή η διάταξη 
του άρθρου 380 Π.Κ. αν συντρέ
χουν βέβαια οι προϋποθέσεις ε
φαρμογής του».



Χρήσιμες συμβουλές

•  Περπατάτε κοντά στον τοίχο και όχι στην άκρη των 
πεζοδρομίων και αν είναι δυνατό, η κίνηση σας να είναι 
αντίθετη απ’ το ρεύμα κυκλοφορίας.

•  Εντείνετε την προσοχή σας όταν ακούτε θόρυβο 
μηχανής που πλησιάζει και αποφεύγετε τους μηχανό
βιους που σας ζητάνε κάποια πληροφορία.

•  Έχετε κρεμασμένη την τσάντα σας προς την πλευρά 
του τοίχου.

•  Αφού η τσάντα αποτελεί για σας αναπόσπαστο συ
μπλήρωμα της καθημερινής σας αμφίεσης, τουλάχιστο, 
μην τη γεμίζετε με προσωπικά σας αντικείμενα μεγάλης 
αξίας. Τα χρήματα μπορείτε να τα τοποθετήσετε σε κά
ποια σας τσέπη.

•  Κρεμάστε την τσάντα στον ώμο και κρατήστε τη 
σφιχτά.

•  Αντιόράστε αμέσως σε κάθε επίθεση που θα ση
μειωθεί σε βάρος σας και καλέστε σε βοήθεια. Έτσι, 
μπορεί να γλυτώσετε την τσάντα σας και -  γιατί όχι -  να 
συλληφθεί ο τσαντάκιας.

Όμως, όταν ο τσαντάκιας αρπάξει τελικά την τσάντα 
και κινδυνεύετε να τραυματιστείτε, μην αντιστέκεστε άλ
λο στην επιμονή του. Ο χρόνος μετράει αρνητικά για 
σας. Αφήστε την τσάντα σας για να αποφύγετε κάποιο 
κάταγμα ή άλλο σοβαρότερο τραυματισμό.

•  Αν, οδηγώντας το αυτοκίνητό σας, σας πλευρίσει 
κάποιο μηχανάκι και ο οδηγός τον προσπαθήσει με πει
στικά λόγια να σας κάνει να σταματήσετε για κάποια 
δήθεν βλάβη που διαπίστωσε, υποψιαστείτε αμέσως αυ
τή την... ευγενική τον πρωτοβουλία.

Ο ίδιος κίνδυνος καραδοκεί και όταν σταματάτε, με 
ανοιχτό παράθυρο, μπροστά σε κόκκινο σηματοδότη.

• Αν βρείτε σκασμένο το λάστιχο τον αυτοκινήτου 
σας, προσέξτε μήπως είναι «δουλειά» κάποιον τσαντά
κια που σας έχει στήσει καρτέρι.

•  Συγκρατείστε τα χαρακτηριστικά των δραστών και 
τον δίκνκλον και ειδοποιείστε αμέσως την αστυνομία.

Η αστυνομία παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (πε
ριπολίες, ενέδρες κτλ.) αλλά ζητά και τη δική σας συ
μπαράσταση στο δύσκολο -  από κάθε άποψη -  έργο τον 
εντοπισμού και της σύλληψης των δραστών. Και δεν εί
ναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνες που, μετά από έγκαιρη 
και σωστή πληροφόρηση, η αστυνομία συν έλαβε τους 
κακοποιούς-τσαντάκηδες και τους παρέπεμψε στη δι
καιοσύνη.

Στατιστικά στοιχεία 
-  συμπεράσματα

Οι άνδρες είναι περισσότερο 
τυχεροί, σε σύγκριση με τις γυναί
κες, αφού τους αναλογεί ποσοστό 
επιθέσεων μόνο 2,8%.

Τα περισσότερα κρούσματα έ
χουν συμβεί τις μέρες Πέμπτη, Πα
ρασκευή και Δευτέρα και μάλιστα 
τις ώρες 7 με 8 το βράδυ.

Οι μηχανές που χρησιμοποιούν 
οι τσαντάκηδες, σε ποσοστό 78%, 
είναι μεγάλου κυβισμού και σχεδόν

όλες δεν έχουν αριθμό κυκλοφο
ρίας.

Η ηλικία των γυναικών που έπε
σαν θύματα τσαντάκηδων, κυμαίνε
ται ανάλογα με τις προτιμήσεις των 
δραστών:

ηλικία ποσοστό
15-30 19 %
30-45 34,5%
45-60 31,5%

60-άνω 15 %

Οι τσάντες, που άρπαξαν οι τσα
ντάκηδες, σε μεγάλο ποσοστό, δεν 
ήσαν πολύ «φουσκωμένες» και πε
ριείχαν τα εξής χρηματικά ποσά:

χρηματικό ποσό ποσοστό
μέχρι 10.000 75 %
10.000-25.000 12,5%
25.000-50.000 6,5%
50.000-άνω 6 %

Σημ.: Τα ανωτέρω ενδιαφέροντα στοιχεία 
προκύπτουν από σχετική μελέτη της Γ.Γ. Δημ. 
Τάξης.

Το «φρούτο» αυτό -  εισαγόμενο 
απ’ τις Δυτικές χώρες -  ωριμάζει 
στις μεγαλουπόλεις και βρίσκει 
πρόσφορο πεδίο ανάπτυξης. Δε 
χρειάζονται πολλά προσόντα. Μόνο 
μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού 
και η μυϊκή τους δύναμη, που είναι 
ασύγκριτα μεγαλύτερη απ' αυτή 
των θυμάτων τους.

Συνήθως συνεργάζονται δυο 
τσαντάκηδες. Ο ένας είναι ο οδη
γός της μοτοσικλέτας και ο άλλος 
αυτός που αρπάζει την τσάντα.

Για να πλησιάσουν τα θύματά 
τους μεταχειρίζονται πολλούς τρό
πους. Άλλοτε «ποντάρουν» στον 
αιφνιδιασμό και άλλοτε, με διάφο
ρα τεχνάσματα, προσπαθούν να ξε
γελάσουν τα ανυποψίαστα θύματά 
τους. Οι ερωτήσεις «ξέρεις κανά 
φαρμακείο εδώ κοντά» ή «τι ώρα 
έχεις» είναι κάποιο απ' τα τεχνά
σματα αυτό

θι νεαρής ηλικίας τσαντάκηδες, 
προτιμούσαν συνήθως τα βόρεια 
προάστια της Αθήνας και τα απόμα
κρα μέρη. Σήμερα άλλαξαν τακτική 
και «χτυπούν» -  ανεξαίρετα -  σε 
όλα τα προάστια καθώς και σε πο
λυσύχναστους δρόμους.

□
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ΠΑΡΑ ΤΡΙΧΑ... 
ΑΘΩΟΣ

Η ανθρώπινη τρίχα είναι χρήσιμη 
σαν πρόσθετο πειστήριο στην ανί
χνευση ενός εγκλήματος μιας και 
προέρχεται κατ’ ευθείαν από το ίδιο 
το άτομο. Μιας και οι τρίχες πέφτουν 
συνεχώς από το σώμα κάθε ανθρώ
που πολύ συχνά τις βρίσκουμε στον 
τόπο του εγκλήματος ή στα ρούχα 
των αναμεμηγμενών ατόμων. Οι τρί
χες δεν χάνονται εύκολα ούτε φεύ
γουν από το ύφασμα ή τα ρούχα. 
Επίσης δεν καταστρέφονται, ακόμη 
και μετά από την αλλοίωση των ορ
γανικών υγρών και των ιστών, παρα 
παραμένουν χρήσιμες για -ταυτοποίη
ση και διαχωρισμό.

Ο αναλυτής πρέπει να γνωρίζει 
τριχοβιολογία, τοξικολογία και τις 
μεθόδους για την τοξικολογική σύ
γκριση των τριχών.

Η πρώτη εξέταση ανθρώπινης 
τρίχας είχε αναφερθεί από τον 
Rrudolf Virchow καθηγητή και ια
τροδικαστή ενός νοσοκομείου του 
Βερολίνου. Το 1861 ο Virchow ανέ
φερε τα παρακάτω:

«Η μεγαλύτερη ποσότητα τριχών 
του θύματος βρίσκεται σε απόλυτη 
συμφωνία με τις τρίχες που βρέθηκαν 
πάνω στον κατηγορούμενο και καμιά 
αμφιβολία δεν υπάρχει για το αντί
θετο... παρά ταύτα, οι τρίχες που 
βρέθηκαν στον κατηγορούμενο δεν 
έχουν καμιά ιδιαιτερότητα ή ιδιο
μορφία ούτως ώστε κανείς με βεβαιό
τητα να έχει το δικαίωμα να πει ότι 
πράγματι προέρχονται από το τριχω
τό της κεφαλής του θύματος...».

Στην αρχή του 20ού αιώνα, η 
σπουδαιότητα της τρίχας στην εγκλη- 
ματολογική εξέταση δημιούργησε 
πολλές συζητήσεις ανάμεσα στους ει
δικούς εξεταστές της ιατροδικαστι
κής και Αστυνομίας. Το 1906, ο Hu
go Marx, ιατροδικαστής στο Βερολί
νο έγραψε ολόκληρη διατριβή για την 
τοξικολογική εξέταση των τριχών. 
Πολλοί ήσαν αυτοί που τον ακολού
θησαν όπως ο Edward Hoffman στη 
Βιέννη, το 1910 ο Victor Boltharard

Φυλή Διάμετρος Χρωματισμός ΕπΛερμ(ς Κυμστισμός

Νέγρος 60-90 mm πλατεία βαθύς + ανομοιόμορφος -  εμφανής
Καυκάσιος 70-100 mm αυγοειδής ομοιόμορφος μέτριο ασυνήθιστος
Μογκόλος 90-120 mm στρογγυλή Βαθύ κόκκινο παχύ ποτέ

Ανθρώπινη τρίχα κομμένη με 
ξυράφι.

/

4.

Ανθρώπινη τρίχα κομμένη με 
νυχοκόπτη. ___________

στην Γαλλία (Ο ι Τρίχες του ανθρώπου 
και των ζώων).

Σήμερα με μικροσκοπικές εξετά
σεις μπορούμε να διευκρινίσουμε αν 
μια τρίχα προέρχεται από ζώο ή άν
θρωπο από ποιό σημείο του σώματος 
έχε ι προέλθε ι ή ανήκε ι σε Καυκάσιο, 
Νέγρο ή Μογκόλο, βασιζόμενοι στα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε 
φυλής.

Μπορούμε επίσης να ξεχωρίσουμε 
αν οι τρίχες έχουν πέσει από μόνες 
τους ή έχουν κοπεί με τη βία και η 
διαφορά αυτή φαίνεται και στις δυο 
φωτογραφίες (1,2).

Όταν γίνεται η συλλογή τριχών, 
είτε οπτικά είτε με την βοήθεια ται
νίας, η τοποθεσία αυτών πρέπει να 
σημειώνεται γιατί ο ακριβής τόπος 
των τριχών-πειστηρίων μπορεί να 
βοηθήσει σημαντικά την εξέταση απ’ 
ότι ο ολικός χώρος. Παραδείγματος 
χάρη, τρίχες κολλημένες σε μια κηλί- 
δα αίματος, κάτω από τα νύχια του 
θύματος, στη γεννητική περιοχή του 
θύματος ή του ύποπτου μπορεί να έ
χουν μεγαλύτερη σημασία από εκεί
νες που ίσως έχουν βρεθεί στο χαλί ή 
στα ρούχα. Για το λόγο αυτό η συλ
λογή των τριχών με το σκούπισμα δεν 
συνιστάται γιατί καταστρέφει τον 
χρόνο και αποκλείει την σχετική 
μαρτυρία, που ακριβώς βρέθηκαν οι 
τρίχες.

Όπως σε κάθε πειστήριο έτσι και 
για τις τρίχες ικανά δείγματα πρέπει 
να προσκομίζονται και από το θύμα 
αλλά και από τους ύποπτους. Ο βαθ
μός βεβαιότητας στην συγκριτική μέ
θοδο των τριχών βασίζεται στην ατο
μικότητα της τρίχας και στο ποσοστό 
των γνωστών που προσφέρεται για 
σύγκριση.
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Το άνω τμήμα τρίχας τραβηγ
μένης δια της βίας από το κρανίο.

Το κάτω τμήμα τρίχας τραβηγ
μένης με τη βία από το κρανίο.

Δείγματα τριχών από κάθε τμήμα 
του σώματος πρέπει να είναι αντι
προσωπευτικά του τμήματος αυτού. 
Δηλαδή τρίχες προσώπου πρέπει να 
παίρνονται από το μουστάκι, τα γέ
νια και από τα πλάγια. Τρίχες κεφα
λής πρέπει να παίρνονται από κάθε 
τμήμα της κεφαλής. Οι γνωστές τρί
χες πρέπει να είναι ολόκληρες και να 
περιέχουν και τη ρίζα. Κομμένες τρί
χες πρέπει να αποφεύγονται καθ’ ό
σον το μάκρος της τρίχας και η μορ
φολογία της βάσης και της ρίζας 
παίζουν σπουδαίο ρόλο στη σύγκρι
ση.

Εκτός αυτού όμως του διαχωρι
σμού σήμερα με τα σύγχρονα μηχανή
ματα που έχουμε μπορούμε να καθο
ρίσουμε από μια τρίχα και την ομάδα 
αίματος του ατόμου όπου ανήκει και 
μ’ αυτόν τον τρόπο καταργείται ο συ
νηθισμένος τρόπος από οργανικά υ 
γρά τα οποία αλλοιώνονται και είναι 
δύσκολα στην συντήρηση και διαφύ
λαξή τους. Επίσης μπορούν να προσ- 
διορισθούν ποσοστά ναρκωτικών ή 
και μελών τους στις τρίχες με σύγ
χρονες μεθόδους.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι μιας 
και καθημερινά από το κάθε άτομο 
πέφτουν τουλάχιστον 100 τρίχες εί
ναι από τα πλέον πιθανά ότι κατά 
την ανίχνευση του χώρου ενός εγκλή
ματος θα βρεθούν αρκετές τρίχες που 
θα μπορούν ν’ αποτελέσουν ένα συ
μπληρωματικό πειστήριο στην ανεύ
ρεση του υπόπτου. Τα εργαστήρια 
του FBI συμπληρώνουν κάθε αναφο
ρά που περιέχει σύγκριση και ταυτο
ποίηση τριχών με την ακόλουθη πρό
ταση:

«Έχει σημειωθεί ότι οι τρίχες δεν 
κατέχουν ένα ικανό αριθμό μοναδι
κών ατομικών μικροσκοπικών χαρα
κτηριστικών για να συσχετισθούν θε
τικά με ένα ειδικό άτομο και την α- 
πόκλε ιση όλων των άλλων.

□



Κατασβεστικά υλικά:

Η σκόνη
Είναι ένα μίγμα σκόνης που 

χρησιμοποιείται σαν κατασβεστικό 
υλικό και προορίζεται για εφαρμο
γή στην πράξη με φορητούς πυρο
σβεστήρες, αυλούς ημιμόνιμων 
συστημάτων, ή μόνιμα εγκατεστη
μένων συστημάτων. Η σκόνη με 
βάση τον Βόρακα και το Διτταν- 
θρακικό Νάτριο ήταν τα δύο πρώτα 
είδη που παρουσιάσθηκαν για τον 
σκοπό αυτό, το δεύτερο από τα 
οποία αποτέλεσε «το πρότυπο» ε- 
ξαιτίας της μεγαλύτερης αποτελε- 
σματικότητας σαν κατασβεστικού 
υλικού. Το έτος 1959, η σκόνη με 
βάση το Διττανθρακικό Νάτριο 
τροποποιήθηκε για να προσφερθεί 
κατάλληλη για ταυτόχρονη χρήση 
μαζί με τα διάφορα είδη αφρού χα
μηλής διαστολής, ώστε να είναι 
δυνατή η προσβολή των πυρκαγιών 
με ένα «δίδυμο υλικό». Το 1960 
παρουσιάσθηκε η σκόνη «Multip
urpose» (με βάση το μονοαμμωνικό 
φωσφορικό άλας) και η «Purple - Κ» 
(με βάση το διττανθρακικό κάλιο), 
για κατασβεστική χρήση. Λίγο και
ρό αργότερα παρουσιάσθηκε η 
«Super - Κ» (με βάση το χλωρίδιο 
του καλίου) και με αποτελεσματι- 
κότητα ίδια με εκείνη της «Purple - 
Κ». Το 1967, οι Αγγλοι παρουσία
σαν τη σκόνη με βάση το διτταν- 
θρακικό ουρικό κάλιο. Σήμερα υ
πάρχουν πέντε βασικά είδη σκόνης 
και αναμένεται να υπάρξουν και 
άλλα, σαν αποτέλεσμα της συνεχι
ζόμενης έρευνας.

Οι όροι «κανονική σκόνη» και 
«συνηθισμένη σκόνη», γενικά, α- 
ναφέρονται σε είδη σκόνης που 
έχουν καταγραφεί για χρήση σε 
πυρκαγιές κατηγορίας «Β» και «Ο» 
(σε πυρκαγιές εύφλεκτων υγρών 
και ηλεκτρικά ενεργών συσκευών). 
Η «Multipurpose» σκόνη αναφέρε- 
ται σε εκείνα τα είδη σκόνης που 
έχουν καταγραφεί για χρήση σε

από το εγχειρίδιο πυροπροστασίας 
του N.F.P.A. 14η έκδοση 1976

Μετάφραση - προσαρμογή 
από τον υποπυραγό 
Κων/νο Π. Πετσούρα

πυρκαγιές κατηγορίας «Α», «Β» και 
«Ο» (πυρκαγιές κοινών καυσίμων, 
εύφλεκτων υγρών και ηλεκτρικά 
ενεργών συσκευών). Οι όροι «κα
νονική σκόνη», «συνηθισμένη σκό
νη» και «Multipurpose» σκόνη δεν 
πρέπει να συγχέονται με τους ό
ρους «σκόνη» ή «μίγμα» που χρη
σιμοποιούνται για τον καθορισμό 
εκείνων των ειδών σκόνης που πα- 
ρουσιάσθηκαν και κύρια χρησιμο
ποιούνται σαν κατασβεστικά υλικά, 
σε πυρκαγιές καύσιμων μετάλλων.

Η σκόνη έχει αναγνωρισθεί για 
την ασυνήθιστη αποτελεσματικό- 
τητά της στην κατάσβεση πυρκα
γιών εύφλεκτων υγρών και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί επίσης σε πυρ
καγιές που συμβαίνουν σε μερι
κούς τύπους ηλεκτρικών συ
σκευών. Η «κανονική» σκόνη έχει 
περιορισμένες εφαρμογές στην 
κατάσβεση πυρκαγιών, τύπου έ
κρηξης, κοινών καυσίμων, αλλά 
απαιτείται νερό για την κατάσβεση 
πυρκαγιών ενεργών εστιών. Η 
«Multipurpose» σκόνη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε πυρκαγιές εύ
φλεκτων υγρών, ηλεκτρικά ενερ
γών συσκευών, κοινών καύσιμων 
υλικών και σπάνια απαιτείται η 
χρήση νερού για την ολοκληρωτική 
κατάσβεση υλικών κατηγορίας «Α» 
(πυρκαγιές κοινών καύσιμων).

Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται 
πληροφορίες για τις ιδιότητες των 
διάφορων ειδών σκόνης που επι
δρούν στη χρήση τους σαν κατα

σβεστικών υλικών και περιγράφο- 
νται οι χρήσεις και οι περιορισμοί, 
οι μέθοδοι αποθήκευσης, χειρι
σμού και ελέγχου της ποιότητας.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι κυριότερες βάσεις που χρη
σιμοποιούνται στην παραγωγή των 
διάφορων ειδών σκόνης που διατί
θενται σαν κατασβεστικά υλικά εί
ναι: το διττανθρακικό νάτριο, το 
διττανθρακικό κάλιο, το χλωρικό 
κάλιο, το διττανθρακικό ουρικό κά
λιο και το μονοαμμωνικό φωσφορι
κό άλας. Με τις βάσεις αυτές έ
χουν αναμιχθεί διάφορα πρόσθετα 
ώστε να βελτιωθούν τα χαρακτηρι
στικά αποθήκευσης, ροής και δια- 
λυτότητάς τους στο νερό. Τα πιο 
κοινά πρόσθετα που χρησιμοποι
ούνται είναι: στεατικά άλατα, τρι- 
φωσφορικό ασβέστιο, ή σιλικόνες 
και τα οποία περιβάλλουν τα μόρια 
της σκόνης ώστε να αποκτήσουν 
ελευθερία ροής και αντίσταση στη 
στεροποίησή τους από την επίδρα
ση της υγρασίας και των δονήσεων.

Σταθερότητα

Η σκόνη είναι σταθερή και σε 
χαμηλές και σε κανονικές θερμο
κρασίες. Όμως, επειδή μερικά από 
τα πρόσθετα σε υψηλότερες, από 
την κανονική, θερμοκρασίες ενδέ
χεται να λιώσουν και να κολήσουν, 
το ανώτατο όριο θερμοκρασίας α
ποθήκευσης που συνήθως συνι- 
στάται για τη σκόνη είναι 140° F. Στις 
θερμοκρασίες της πυρκαγιάς, τα 
ενεργά συστατικά της σκόνης κατά 
το χρόνο που ενεργούν την κατά
σβεση ή διαχωρίζονται ή αποσυνθέ- 
τονται.
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Τοξικότητα

Τα συστατικά της σκόνης που 
σήμερα χρησιμοποιούνται δεν είναι 
τοξικά. Όμως, κατά τη διάρκεια 
της εκτόξευσης μεγάλης ποσότη
τας σκόνης και ακριβώς αμέσως 
μετά από αυτή ενδεχόμενα να 
προκληθεί δυσκολία στην αναπνοή 
και να παρακωλυθεί σοβαρά η ορα
τότητα.

Μέγεθος μορίων

Το μέγεθος των μορίων της 
σκόνης κυμαίνεται από λιγότερο 
από 10 μικρά έως 75 μικρά. Το μέ
γεθος των μορίων έχει καθοριστική 
επίδραση στην αποτελεσματικότη- 
τα της κατάσβεσης και απαιτείται 
προσεκτικός έλεγχος ώστε τα μό
ρια να μην υπερβαίνουν τα πιο πά
νω όρια της ζώνης λειτουργίας. Τα 
καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχά
νονται με ένα ετερογενές μίγμα 
που αποτελείται από «ενδιάμεσα» 
μόρια, δηλαδή της τάξης των 20 - 
25 μικρών.

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πειράματα πυρκαγιάς σε καύσι
μα υγρά έχουν αποδείξει ότι η σκό
νη με βάση το διττανθρακικό κάλιο 
είναι πιο αποτελεσματική από τη 
σκόνη με βάση το διττανθρακικό 
νάτριο. Επίσης, η σκόνη με βάση το 
μονοαμμωνικό φωσφορικό άλας 
βρέθηκε να έχει την ίδια ή καλύτε
ρη αποτελεσματικότητα από τη 
σκόνη με βάση το διττανθρακικό 
νάτριο. Η αποτελεσματικότητα της 
σκόνης με βάση το χλωρίδιο του 
καλίου είναι περίπου ισοδύναμη με 
τη σκόνη με βάση το διττανθρακικό 
κάλιο και η σκόνη με βάση το διτ- 
τανθρακικό ουρικό κάλιο έχει τη 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
από όλα τα είδη* σκόνης, διαφορε
τικής βάσης, τα οποία έχουν ελεγ
χθεί.

Όταν η βολή κατευθυνθεί ακρι
βώς πάνω στην εστία της πυρκα
γιάς η σκόνη προκαλεί το σβήσιμο 
της φλόγας σχεδόν αμέσως. Ο α
κριβής μηχανισμός και η Χημεία

της κατασβεστικής δράσης δεν εί
ναι απολύτως γνωστές. Ο αποπνιγ- 
μός, η ψύξη και η παρεμπόδιση της 
ακτινοβολίας συμβάλουν στην κα
τασβεστική αποτελεσματικότητα 
της σκόνης αλλά οι μελέτες που 
έχουν γίνει δείχνουν ότι η κυριό- 
τερη αιτία κατάσβεσης μπορεί να 
είναι η διακοπή της αλυσιδωτής 
αντίδρασης.

Αποπνικτική δράση

Για αρκετά χρόνια ήταν γενικά 
αποδεκτό ότι οι κατασβεστικές ι
διότητες της «κανονικής σκόνης» 
βασίζονταν κύρια στη δράση απο- 
πνιγμού του διοξειδίου του άνθρα
κα που απελευθερωνόταν όταν η 
σκόνη με βάση το διττανθρακικό 
νάτριο θερμαινόταν από την πυρ
καγιά. Το διοξείδιο του άνθρακα 
αναμφισβήτητα συμβάλλει στην 
αποτελεσματικότητα της σκόνης, 
όπως ακριβώς ίδια ποσότητα ατμού 
νερού απελευθερώνεται όταν θερ
μανθεί η σκόνη. Όμως, τα πειρά
ματα έχουν γενικά αποδείξει ότι εί
ναι λάθος η θεωρία ότι αυτά τα αέ
ρια είναι ο κυριότερος παράγοντας. 
Π.χ. 5 λίμπρες σκόνης είναι τόσο 
αποτελεσματικές, όσο 10 λίμπρες 
διοξειδίου του άνθρακα. Ακόμα και 
αν όλη η ποσότητα σκόνης αποσυ
ντεθεί θα παραχθεί μόνο περίπου 
26%, κατά βάρος, διοξείδιο του 
άνθρακα. Για τον λόγο αυτό γίνεται 
φανερό ότι η σκόνη δεν σβήνει κύ
ρια λόγω αποπνιγμού. Σαν μεγαλύ
τερη απόδειξη της εσφαλμένης 
θεωρίας για τον αποπνιγμό, είναι 
το γεγονός που έχει διαπιστωθεί 
ότι συγκεκριμένα άλατα σκόνης 
που δεν απελευθερώνουν διοξείδιο 
του άνθρακα, ατμό νερού ή άλλα 
αέρια όταν θερμανθούν (αχ. αν
θρακικό νάτριο) είναι αποτελεσμα
τικά κατασβεστικά υλικά.

Όταν η «Multipurpose» σκόνη 
εκτοξεύεται πάνω σε κοινά καύσιμα 
που καίγονται, το μονοαμμωνικό 
φωσφορικό άλας αποσυντίθεται 
από τη θερμότητα και αφήνει πάνω 
στο υλικό που καίγεται ένα κολλώ
δες υπόλειμμα. Το υπόλειμμα αυτό 
απομονώνει το πυρακτωμένο υλικό 
από το οξυγόνο, με αποτέλεσμα 
την κατάσβεση της πυρκαγιάς και

την προστασία από επανάφλεξη.

Ψυκτική δράση

Η ψυκτική δράση της σκόνης 
δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας 
σοβαρός λόγος κατάσβεσης της 
πυρκαγιάς αμέσως. Μια αναφορά 
των C. S. McCamy, Η. Shoub και Τ. 
C. Lee βασισμένη σε μελέτες των 
ικανοτήτων θερμότητας των διά
φορων ειδών σκόνης που ελέγχθη
καν για την αποτελεσματικότητα 
κατάσβεσης περιλαμβάνει υπολο
γισμούς της ποσότητας θερμότη
τας που απαιτήθηκε να αυξήσει ίσα 
βάρη, διάφορων υλικών από 18° C 
σε 300° C (64,4° F σε 572° F). Οι 
συγγραφείς βρήκαν ότι δύο κατα
σβεστικά υλικά είχαν την ίδια απο
τελεσματικότητα κατάσβεσης. Τα 
δύο υλικά αυτά είναι η σκόνη που 
περιέχει 95% ή περισσότερο διτ- 
τανθρακικό νάτριο (το οποίο απορ
ροφά 259 θερμίδες ανά γραμμάριο) 
και ο βόρακας με 2% στεατικό άλας 
του ψευδαργύρου (ο οποίος απορ
ροφά 463 θερμίδες ανά γραμμά
ριο). Η σκόνη με βάση το ανθρακι
κό νάτριο που έχει μόνο λίγο μι
κρότερη αποτελεσματικότητα κα
τάσβεσης απορροφά 79 θερμίδες 
ανά γραμμάριο.

Απομόνωση της 
ακτινοβολίας

Η εκτόξευση της σκόνης παρά
γει ένα σύννεφο που παρεμβάλλε
ται μεταξύ της φλόγας και του 
καύσιμου. Το σύννεφο αυτό απο
μονώνει το καύσιμο από μέρος της 
ακτινοβολούμενης θερμότητας 
από τη φλόγα. Στην ανακοίνωση 
των ερευνών τους για αξιολόγηση 
του παράγοντα αυτού, οι Me Camy, 
Shoub και Lee συμπέραναν ότι ο 
παράγοντας της απομόνωσης είναι 
μικρής σημασίας.

Διακοπή της 
αλυσιδωτής 
αντίδρασης .

Οι κατασβεστικές δράσεις που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, κάθε μια 
από τις οποίες σ’ ένα συγκεκριμένο 
βαθμό, συμβάλουν στην κατασβε-
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στική δράση της σκόνης. Όμως, 
μελέτες αποκαλύπτουν ότι υπάρχει 
ακόμα ένας παράγοντας που συμ- 
θάλει περισσότερο από τον συν
δυασμό όλων των άλλων παραγό
ντων.

Η θεωρία της αλυσιδωτής αντί
δρασης της καύσης έχει αναπτυ
χθεί από μερικούς ερευνητές όπως 
ο A. Β. Guise και ο W. Μ. Haessler 
ώστε να δοθεί η λύση για το τι 
μπορεί να είναι ο άγνωστος αυτός 
παράγοντας κατάσβεσης. Η θεωρία 
αυτή θεωρεί ότι οι ελεύθερες ρίζες 
βρίσκονται στη ζώνη καύσης και ότι 
οι αντιδράσεις μεταξύ των μορίων 
αυτών είναι αναγκαίες για τη συ
νέχιση της καύσης. Η εκτόξευση 
της σκόνης στην περιοχή των φλο
γών εμποδίζει το πλησίασμα των 
ενεργών μορίων και τη συνέχιση 
της αλυσιδωτής αντίδρασης της 
καύσης. Η εξήγηση αναφέρεται σαν 
μηχανισμός κατάσβεσης με διακο
πή της αλυσίδας.

ΧΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η σκόνη κύρια χρησιμοποιείται 
για την κατάσβεση πυρκαγιών εύ
φλεκτων υγρών. Επειδή δεν είναι 
καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για την αντιμετώπιση πυρκαγιών 
εύφλεκτων υγρών παρουσία ηλε
κτρικά ενεργών συσκευών. Πυρο
σβεστήρες που έχουν «κανονική 
σκόνη» που ελέγχθηκαν από Εθνι
κά αναγνωρισμένα Εργαστήρια ε
λέγχου ηλεκτρικών συσκευών,
βρέθηκαν κατάλληλοι για χρήση σε 
πυρκαγιές εύφλεκτων υγρών και 
ηλεκτρικές πυρκαγιές (πυρκαγιές 
κατηγορίας «Β» και «C»).

Εξαιτίας της ταχύτητας με την 
οποία η σκόνη σβήνει τη φλόγα, η 
σκόνη χρησιμοποιείται σε πυρκα
γιές επιφανειών κοινών καύσιμων 
υλικών (πυρκαγιές κατηγορίας
«Α»). Υπάρχουν πάρα πολλές περι
πτώσεις στη βιομηχανία υφαντουρ- 
γικών προϊόντων, αρκετά μεγάλων 
αιθουσών διαλογής και λαναριστη- 
ρίων σε εργοστάσια βαμβακιού που 
η «κανονική σκόνη» χρησιμοποιή
θηκε αποτελεσματικά. Όμως, σε 
περιπτώσεις που η σκόνη αυτή θα 
χρησιμοποιηθεί σε πυρκαγιές κα

τηγορίας «Α» (πυρκαγιές κοινών 
καύσιμων), τύπου επιφάνειας, θα 
απαιτηθεί να ενισχυθεί με ομίχλη 
νερού προκειμένου να σβήσουν οι 
εστίες που υπάρχουν ή σε περί
πτωση που η πυρκαγιά καίει κάτω 
από την επιφάνεια. Σε μερικές πε
ριοχές αποθήκευσης βαμβακιού σε 
μπάλες, συνηθίζεται να καλύπτο
νται οι πάνω επιφάνειες των μπα
λών με «κανονική σκόνη» για να 
εμποδίσουν την εξάπλωση όταν η 
πυρκαγιά φθάσει στην επιφάνεια. 
Το προφυλακτικό αυτό μέτρο δεν 
μειώνει την ανάγκη για προστασία 
των χώρων αυτών με σύστημα κα- 
ταιωνισμού. Επειδή η σκόνη 
«Multipurpose» γίνεται κολλώδης 
όταν θερμανθεί, δεν συνιστάται η 
χρήση της για τις αίθουσες λαναρι- 
στηρίων ή άλλων διαμερισμάτων 
στις οποίες η απομάκρυνση του 
υπολείμματος από τα ευαίσθητα 
εξαρτήματα των μηχανημάτων εί
ναι δύσκολη.

Η σκόνη δεν παράγει ανενεργό 
ατμόσφαιρα που διαρκεί πάνω από 
την επιφάνεια ενός εύφλεκτου υ
γρού, συνεπώς η χρήση της δεν θα 
έχει σαν αποτέλεσμα κατάσβεση 
διάρκειας αν παραμείνουν πηγές 
επανάφλεξης όπως π.χ. πυρακτω
μένες μεταλλικές επιφάνειες.

Η σκόνη δεν πρέπει να χρησι
μοποιείται σε εγκαταστάσεις ηλε
κτρονόμων και ευαίσθητων ηλε
κτρικών επαφών (αχ. τηλεφωνικά 
κέντρα), γιατί στις περιπτώσεις αυ
τές οι μονωτικές ιδιότητες της 
σκόνης ενδέχεται να τα κάνουν 
ώστε να μη λειτουργούν. Επειδή 
μερικά είδη σκόνης είναι λίγο οξει- 
δωτικά πρέπει να απομακρύνονται 
από όλες τις επιφάνειες που δεν 
έχουν καταστραφεί, όσο πιο γρή
γορα είναι δυνατόν μετά την κατά
σβεση της πυρκαγιάς.

Η «κανονική σκόνη» δεν θα 
σβήσει πυρκαγιές που εξαπλώνο
νται κάτω από την επιφάνεια. Γενι
κά, η σκόνη δεν θα σβήσει πυρκα
γιές υλικών που έχουν από μόνα 
τους την ποσότητα του οξυγόνου 
που απαιτείται για την καύση τους.

Η σκόνη μπορεί να μην είναι 
συνεργάσιμη με τον μηχανικό αφρό 
(αεραφρό), εκτός αν κατασκευα- 
σθεί ειδικά ώστε να είναι «συνερ- 
γάσιμη με τον αφρό».

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Η σκόνη διατίθεται στο εμπόριο 
σε συσκευασίες διαφόρου μεγέ
θους και βάρους 10 λιμπρών ή πε
ρισσότερο σε μεταλλικά, πλαστικο
ποιημένα χάρτινα δοχεία, ή πλα
στικούς σάκκους. Οποιοσδήποτε 
μορφής και αν είναι η συσκευασία 
πρέπει να διατηρείται τελείως 
κλειστή και να αποθηκεύεται σε 
χώρο χωρίς υγρασία ώστε να προ- 
φυλαχθεί από απορρόφηση υγρα
σίας. Αποθήκευση σε χώρο χωρίς 
υγρασία είναι επίσης βασική για 
εκείνη την ποσότητα σκόνης που 
απαιτείται για την επαναπλήρωση 
των πυροσβεστήρων.

Αντίθετα, χαμηλή θερμοκρασία 
αποθήκευσης δεν επηρεάζει τη 
σκόνη, αλλά οι θερμοκρασίες απο
θήκευσης δεν πρέπει να φθάνουν 
τους 140° F. Πάνω από τη θερμο
κρασία αυτή, τα πρόσθετα μπορεί 
να λιώσουν και να προκαλέσουν 
στερεοποίηση της σκόνης. Από τη 
στιγμή που η σκόνη χάσει τη χαρα
κτηριστική της ελεύθερη ροή πρέ
πει να πεταχθεί.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι προδιαγραφές που έχουν 
καθιερωθεί από Εθνικά αναγνωρι
σμένα Εργαστήρια ελέγχου Πυρο
σβεστικού εξοπλισμού έχουν σκο
πό να εξασφαλίσουν τη θετικότητα 
και το αμετάβλητο της λειτουργίας 
της σκόνης, σαν κατασβεστικού 
υλικού. Τα χαρακτηριστικά που ε
λέγχθηκαν, με βάση τις προδια
γραφές αυτές, είναι περιεκτικότη
τα υγρασίας, αδιαλυτότητα, αντί
σταση στον ηλεκτρισμό, αποθή
κευση σε υψηλές θερμοκρασίες, 
ικανότητα ροής, ανθεκτικότητα 
στη στερεοποίηση και διαβρωτική 
δράση. Επίσης έχουν αξιολογηθεί 
τα χαρακτηριστικά εκτόξευσης της 
συσκευής με την οποία η σκόνη θα 
χρησιμοποιηθεί. Η αποτελεσματικό- 
τητα κατάσβεσης είναι καθορισμένη 
από τους ελέγχους λειτουργίας της 
εκτόξευσής της σε πρότυπα πυρκα
γιών κάτω από συνθήκες που έχουν 
προταθεί από τον κατασκευαστή.

□
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Αντιμετώπιση Πυρκαγιών 
Υγροποιημένων Αερίων

Πετρελαίου

Τ■ ο υγροποιημένο αέριο πετρελαίου διατηρείται σε 
υγρή μορφή με τη βοήθεια της πίεσης των ατμών του. Η 
πίεση αυτή εξαρτάται από τη θερμοκρασία ακριβώς ό
πως συμβαίνει και με την πίεση ατμού όλων των προϊό
ντων πετρελαίου, σε υγρή μορφή. Τα κύρια συστατικά 
αυτού του αερίου είναι το βουτάνιο και το προπάνιο. Σε 
θερμοκρασία 60°F το προπάνιο έχει πίεση ατμών 70 λί
βρες ανά τετρ. ίντσα (70PSI) ενώ με την ίδια θερμοκρα
σία, το βουτάνιο έχει πίεση ατμών μόνο 17PSI. Τα δύο 
αυτά αέρια ενωμένα σχηματίζουν ένα αέριο που όταν 
απελευθερώνεται γρήγορα κάτω από πίεση μετατρέπεται 
σε ατμό ο οποίος αναμειγνύεται στη συνέχεια με τον α
τμοσφαιρικό αέρα και σχηματίζει μια χρήσιμη καύσιμη 
ύλη.

Με τέτοιες πιέσεις ατμών είναι φανερό ότι μια πυρ
καγιά αυτών των αέριων δεν είναι δυνατό να κατασβη- 
στεί με τη μέθοδο της ψύξης (υποβιβασμός θερμοκρα
σίας). Τα εκρηκτικά όρια αυτού του προϊόντος εξαρτώ- 
νται απο το μείγμα αλλα ποτέ δεν είναι μεγαλύτερα από 
1,9 μέχρι 9,5 μέρη ατμών ανακατεμένα, με 98,1 μέχρι 
90,5 μέρη αερίου. Το σημείο ανάφλεξης αυτού του αε
ρίου είναι πολύ χαμηλό για να έχει οποιαδήποτε σπου- 
δαιότητα.

Η υψηλή θερμοκρασία αυτανάφλεξης του αερίου πε
τρελαίου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό ασφάλειας σχε
τικά με την ανάφλεξη αυτού. Η θερμοκρασία αυτανά- 
φλεξης του προπανίου είναι 87° F και του βουτανίου
806 F. Ακόμη και σε κλειστούς χώρους, μόνο τα ελαφρά 
κατάλοιπα παραμένουν στην υγρή βενζίνη με την βοή
θεια της πίεσης του ατμού της. Η εξάτμιση είναι αργή 
και οι ατμοί διασκορπίζονται στον αέρα καθώς αναδί- 
νονται από το σημείο που έχει χυθεί το υγρό ή από το 
ανοικτό δοχείο.

Τα υγροποιημένα αέρια πετρελαίου (LPG) είναι 
διαφορετικά. Τα αέρια αυτά καθώς και τα φυσικά αέ
ρια είναι ατμοί που μετατρέπσνται με την πίεση σε υ
γρά. Όταν απελευθερώνονται εκτοξεύονται στην ατμό
σφαιρα σαν σύννεφο ατμού. Ο ατμός λοιπόν, που βρί
σκεται ακόμη μέσα στα εκρηκτικά όρια, μετακινείται 
πολλές φορές τόσο μακριά όσο και οι ατμοί της βενζί

νης. Μια μεγάλη ποσότητα υγρού όταν απελευθερωθεί, 
θα μετατραπεί σε ατμό που, όπως έχει εξακριβωθεί, θα 
μετακινηθεί σε απόσταση μέχρι 5.000 πόδια, ενώ οι α
τμοί από ανοικτά δοχεία βενζίνης έχει εξακριβωθεί ότι 
δεν μετακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από 150 
πόδια

Η πυρκαγιά αερίου είναι ένας ιδιαίτερος τύπος ασυ
γκράτητης πυρκαγιάς. Οταν οι φλόγες της πυρκαγιάς 
έρχονται σε επαφή με άλλες επιφάνειες, οι επιφάνειες 
αυτές πρέπει να ψύχονται με νερό που θα εκτοξεύεται 
προς αυτές.

Οταν ένα δοχείο που περιέχει υγροποιημένο αέριο 
πετρελαίου εκτίθεται σε κάποια πηγή θερμότητας, η 
πίεση μέσα σ αυτό αυξάνεται. Σ’ αυτή την περίπτωση η 
εκτόξευση νερού, με μορφή διασκορπισμένης βολής, 
προς το δοχείο θα καθυστερήσει την άνοδο της πίεσης σε 
τέτοιο βαθμό ώστε να προληφθεί η λειτουργία (απελευ
θέρωση) του ασφαλιστικού πώματος ή της βαλβίδας. 
Κατά την εκτόξευση του νερού, ο πυροσβέστης πρέπει να 
βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από το δοχείο για να 
αποφύγει να κτυπηθεί από τις εκτινασσόμενες φλόγες σε 
περίπτωση που θα απελευθερωθεί το πώμα ή η βαλβίδα 
ασφάλε ιας.

Η πυρκαγιά αερίου σβήνεται συνήθως με τη χρησι
μοποίηση ξηρής χημικής σκόνης. Αυτό όμως δεν πρέπει 
να επιχειρήται, εκτός αν η βαλβίδα είναι δυνατό να 
κλειστεί αμέσως, μετά από την κατάσβεση της πυρκα
γιάς. Οταν το αέριο συνεχίζει να διαφεύγει, καταλαμ
βάνει μεγάλο χώρο και η τυχόν επανάφλεξη θα προκα- 
λέσει μια μεγαλύτερη και πολύ περισσότερο επικίνδυνη 
πυρκαγιά από την αρχική. Σ’ ένα κλειστό χώρο η πυρ
καγιά αυτή είναι δυνατόν, να προκαλέσει και έκρηξη. 
Οπου είναι δυνατό, είναι προτιμότερο να επιχειρήσετε 

κατάσβεση μιας πυρκαγιάς αερίου αφού πρώτα έχετε 
κλείσει την βαλβίδα. Η εκτόξευση νερού με μορφή βολής 
ομίχλης προστατεύει τα άτομα που βρίσκονται στον χώ
ρο της πυρκαγιάς από τη θερμότητα. Σε πολλές περι
πτώσεις πυρκαγιών αερίων διάφορα άτομα έχουν υπο- 
στεί σοβαρά εγκαύματα σαν αποτέλεσμα μιας επανάφλε- 
ξης στις περιπτώσεις αυτές δεν θα είχε δημιουργη-
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θεί κίνδυνος εάν η πυρκαγιά είχε αφεθεί να σβήσει μό
νη της. Περισσότερη σημασία έχει να γνωρίζουμε πότε 
να μην επιχειρήσουμε κατάσβεση μιας πυρκαγιάς από το 
να γνωρίζουμε λεπτομερώς τον τρόπο κατάσβεσής της. 
Σ’ όλες τις περιπτώσεις όμως πρέπει να εκτοξεύουμε νε
ρό προς τις μεταλλικές επιφάνειες που είναι εκτεθειμέ
νες στις φλόγες μιας πυρκαγιάς αερίου.

Βασικά προφυλακτικά μέτρα

-  Προσεγγίστε την πυρκαγιά ή το σημείο διαφυγής αε
ρίου από σημείο που βρίσκεται προς την κατεύθυνση 
που πνέει ο άνεμος.

-  Απομακρύνετε όλα τα άτομα από το χώρο που κατα
λαμβάνει το νέφος των ατμών. Εάν είναι αναγκαίο να 
εκκενώσετε κάποιο χώρο που βρίσκεται προς τη κα
τεύθυνση που ακολουθεί το νέφος των ατμών, ενεργή
στε αμέσως εξαλείφοντας ταυτόχρονα και όλες τις πη
γές ανάφλεξης.

Διαφυγή αερίου χωρίς πυρκαγιά

-Ε άν το υγραέριο που διαφεύγει δεν έχει αναφλεγεί, 
κλείστε οποιαδήποτε βαλβίδα που μπορεί να σταματή
σει την διαφυγή. Μικροί σωλήνες όπως αυτοί που εί
ναι κατασκευασμένοι από χαλκό είναι δυνατό να πα
ραμορφωθούν (ισοπεδωθούν) με μια πένσα για να 
σταματήσει η διαφυγή του υγραερίου.

- Η  εκτόξευση νερού με μορφή διασκορπισμένης βολής 
είναι αποτελεσματική για τον διασκορπισμό των α
τμών του υγραερίου. Εάν είναι δυνατό να εκτοξεύετε 
νερό ενεργήστε όσο το δυνατό γρηγορότερα κατευθύ- 
νοντας τη βολή του νερού κάθετα προς την κατεύθυνση 
που ακολουθεί το νέφος των ατμών.

-  Εάν η διαφυγή του αερίου δεν είναι δυνατό να σταμα
τήσει, το νέφος των ατμών πρέπει να διαλυθεί με κά
ποιο άλλο τρόπο. Για να ελεγχθεί με επιτυχία μια 
πυρκαγιά υγραερίου πρέπει να εκτοξευθεί νερό, σε 
αρκετή ποσότητα, προς τα τοιχώματα της δεξαμενής 
που περιέχει το υγραέριο και προς τις σωληνώσεις που 
είναι εκτεθειμένες στην πυρκαγιά για να ψύχονται αυ
τές και να αφήνεται η πυρκαγιά να σβήσει μόνη της 
όταν καεί όλο το υγραέριο χωρίς να δημιουργείται 
κίνδυνος διάρρηξης της δεξαμενής ή των σωληνώσεων.

-Σ ε  μερικές περιπτώσεις διαφυγής αερίου από μια δε
ξαμενή χωρίς ανάφλεξη υγρού, ίσως είναι προτιμότερο 
να μεταφέρεται η δεξαμενή σε κάποιο απομακρυσμένο 
χώρο.

Διαφυγή υγραερίου 
και ανάφλεξη

-  Μην επιχειρήτε κατάσβεση χωρίς προηγούμενα να έχε-
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τε σταματήσει την διαφυγή του αες ίου, εκτός μόνο κά
τω από ορισμένες συνθήκες.

-  Εάν το αέριο που διαφεύγει έχει αναφλεγεί, εκτοξεύ
στε αμέσως νερό σε μεγάλη ποσότητα προς όλες τις 
επιφάνειες που βρίσκονται εκτεθειμένες στην θερμότη
τα εξαιτίας της πυρκαγιάς. Εκτοξεύστε περισσότερο 
νερό προς τις σωληνώσεις και τις μεταλλικές επιφά
νειες της δεξαμενής του υγραερίου.

-  Εξετάστε μαζί με τον οδηγό του οχήματος ή το προσω
πικό των εγκαταστάσεων τις δυνατότητες διακοπής της 
παροχής της καύσιμης ύλης.

-  Εάν η μόνη βαλβίδα η οποία μπορεί να χρησιμοποιη
θεί για να σταματήσει η διαφυγή του αερίου βρίσκεται 
μέσα στο καιόμενο χώρο, εξετάστε αν υπάρχει δυνατό
τητα να κλειστεί αυτή η βαλβίδα από πυροσβέστες που 
θα φοράνε κατάλληλες προστατευτικές στολές και θα 
προστατεύονται από εκτόξευση νερού με μορφή βολής 
ομίχλης.

-  Η ελεγχόμενη καύση του υγραερίου που διαφεύγει εί
ναι μια συνήθως αποδεκτή τακτική καταπολέμησης 
πυρκαγιών αυτού του είδους. Η εκτόξευση αρκετής 
ποσότητας νερού προς τα τοιχώματα της δεξαμενής και 
τις σωληνώσεις με σκοπό του υποβιβασμό της θερμο
κρασίας, επιτρέπει την καύση όλης της ποσότητας του 
υγραερίου μέσα στη δεξαμενή και το επακόλουθο σβή
σιμο της πυρκαγιάς χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος 
διάρρηξης των τοιχωμάτων της δεξαμενής.

-  Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης είναι αποτε
λεσματικοί για την κατάσβεση μικρών πυρκαγιών υ
γραερίων, και το κατασβεστικό μέσο πρέπει να εκτο
ξεύεται προς το σημείο διαφυγής των ατμών. Το διο
ξείδιο του άνθρακα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
και αυτό για την καταπολέμηση αυτών των πυρκαγιών.

-  Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη αρκετή ποσότητα νερού 
για υποβιβασμό της θερμοκρασίας στη δεξαμενή, η ά 
νοδος της πίεσης μπορεί να γίνει αντιληπτή από την 
αύξηση του μεγέθους της πυρκαγιάς ή από τον χαρα
κτηριστικό θόρυβο που δημιουργείται. Σε μια τέτοια 
περίπτωση οι πυροσβέστες πρέπει να αποσύρονται σε 
ένα ασφαλή χώρο.

-  Διάρρηξη δεξαμενής υγραερίου συμβαίνει συνήθως 
μόνο όταν ένα τμήμα της μεταλλικής επιφάνειας στο 
χώρο ατμών της δεξαμενής θερμανθεί πάρα πολύ. Το 
τμήμα αυτό τότε μαλακώνει και εξασθενίζει μέχρι το 
σημείο όπου δεν είναι δυνατό πλέον να αντέξει στη 
πίεση του περιεχόμενου της δεξαμενής.

-  Το άνοιγμα οπών σε μια δεξαμενή υγραερίου που έχει 
εμπλακεί σε πυρκαγιά δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό 
και δεν πρέπει να επιτρέπεται.

-Κανονικά καμιά προσπάθεια μετακίνησης μιας καιό- 
μενης δεξαμενής υγραερίου δεν πρέπει να γίνεται. Εάν 
όμως ειδικές συνθήκες υπαγορεύουν μια μετακίνηση, 
αυτή πρέπει να γίνεται μόνο ενώ η δεξαμενή ή το δοχείο 
βρίσκονται σε όρθια θέση.

□



ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αίτια τροχαίων 
ατυχημάτων

Η μείωση των τροχαίων ατυχη
μάτων προϋποθέτει την ακριβή 
γνώση των αιτίων τους και τη λήψη 
των αναγκαίων για την εξουδετέ- 
ρωσή τους μέτρων. Τα στατιστικά 
στοιχεία όλων των χωρών συμφω
νούν στο ότι από τους τρεις παρά
γοντες που υπεισέρχονται στο 
τροχαίο ατύχημα ο παράγοντας 
«άνθρωπος» ευθύνεται σε ποσοστό 
πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο οι δύο 
άλλοι μαζί (όχημα, οδός) και συνε
πώς το κέντρο βάρους των προσ
παθειών πρέπει να εντοπιστεί σε 
αυτόν τον παράγοντα.

Τα μέτρα που πρέπει να λη- 
φθούν προς την κατεύθυνση αυτή 
είναι, πολύ περιληπτικά, τα εξής:
•  Η συστηματικότερη και αποτελε

σματικότερη θεωρητική και πρα
κτική εκπαίδευση των υποψή
φιων οδηγών.

• Η καθιέρωση αυστηρότερων κρι
τηρίων για την απόκτηση διπλώ
ματος οοήγησης.

•  Η προσεκτικότερη διαπίστωση 
των ψυχοσωματικών ικανοτήτων 
των οδηγών.

•  Η εντατικοποίηση των ελέγχων 
προς αποτροπή οδήγησης υπό 
την επήρεια μεθυστικών ή τοξι- 
κών ουσιών (Alcotest).

•  Η προοδευτική απομάκρυνση 
από την κυκλοφορία των οδηγών 
που είναι υπότροποι επικίνδυνων 
παραβάσεων (Point System).

•  Η μεθοδική και αδιάκοπη κυκλο- 
φοριακή διαφώτιση οδηγών και 
πεζών.
Είναι γεγονός ότι για τους οδη

γούς μπορούν να ληφθούν και 
λαμβάνονται εξαναγκαστικά μέτρα

Του Σάββα Καβαζίδη 
Αστυνόμου Α' 

του τμήματος Συντονισμού 
της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής

(νομοθετικά - διοικητικά) για τη 
συμμόρφωσή τους στους κανόνες 
κυκλοφορίας. Μέτρα που φτάνουν 
μέχρι και την αφαίρεση του διπλώ
ματος οδήγησης, ύστερα από τη 
θέσπιση του Συστήματος Ελέγχου 
Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ). Δε 
συμβαίνει όμως το ίδιο και με τους 
πεζούς, που για να περπατούν 
στοτς δρόμους δεν απαιτείται... δί
πλωμα ή άλλες ψυχοσωματικές ι
κανότητες, και που μπορεί να είναι 
μικρά παιδιά, γέροντες, γριούλες, 
ανάπηροι, μεθυσμένοι.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίο ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφο
ρίας (ΚΟΚ) αναγνωρίζει, κατά κα
νόνα, προτεραιότητα στον πεζό και 
όχι στον οδηγό. Προτεραιότητα, 
που δυστυχώς οι οδηγοί μας, σχε
δόν στο σύνολό τους, δεν παραχω
ρούν στον πεζό, αλλά τη διεκδι- 
κούν πεισματικά απ’ αυτόν, ακόμα 
και μέσα στις διαβάσεις που έχουν 
χαραχτεί για την ασφαλή πορεία 
του. Και να σκεφτεί κανείς ότι και 
οι οδηγοί το περισσότερο διάστημα 
είναι και αυτοί πεζοί και αντιμετω
πίζουν τα ίδια προβλήματα και την 
ίδια αντιδεοντολογική συμπεριφο
ρά και αδιαφορία από τους επο
χούμενους συναδέλφους τους ο
δηγούς.

Στις περιπτώσεις αυτές η παρα
μικρή αμφιβολία ως προς τις προ
θέσεις οδηγού και πεζού είναι εν
δεχόμενο να καταλήξει σε μοιραίο 
για τον πεζό ατύχημα. Και δεν είναι 
σπάνιες οι περιπτώσεις που οι δρό
μοι μας βάφονται με το αίμα των

πεζών. Ιδιαίτερη είναι η θλίψη όλων 
όταν πρόκειται για μικρές αθώες 
υπάρξεις, για μαθητές που πηγαί
νουν ή γυρίζουν από το σχολείο 
τους, για παιδιά που δεν πρόλαβαν 
να γνωρίσουν τις χαρές και τις πί
κρες της ζωής.

Μέτρα οδικής 
προστασίας 

των μαθητών

Τα μέτρα που παίρνονται για 
την οδική προστασία των μαθητών 
αφορούν: α) στην οδική σήμανση 
των Σχολείων, και β) στην κυκλο- 
φοριακή αγωγή των μαθητών.

Οδική σήμανση: Δυστυχώς τα 
περισσότερα Σχολεία και ιδίως αυ
τά των μεγάλων πόλεων βρίσκονται 
σε πολυσύχναστους δρόμους, με 
μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρ
τους και ανταγωνιστικά ρεύματα 
κυκλοφορίας, γεγονός που δυσχε
ραίνει πολύ τη λήψη αποτελεσμα
τικότερων μέτρων οδικής σήμαν
σης. Πάντως στη σήμανση των 
Σχολείων περιλαμβάνονται κυρίως: 

α) Η τοποθέτηση Πινακίδων Α
ναγγελίας Κινδύνου, λόγω συχνής 
κίνησης παιδιών (Κ-16).

β) Η τοποθέτηση πινακίδων διά
βασης πεζών (Κ-15), με αντίστοιχες 
διαγραμμίσεις επί του οδοστρώμα
τος.

γ) Η απαγόρευση της στάθμευ
σης οχημάτων μεγάλου όγκου ή και 
μικρού, κατά περίσταση, μπροστά 
στις εισόδους των Σχολείων και κα
τά μήκος της πρόσοψής τους, ώστε 
να διασφαλίζεται η ορατότητα των 
μικρών μαθητών, αλλά και των οδη
γών που διέρχονται απ’ αυτά. Εξαί-
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δρομήσεις των προ των Σχολείων 
οδών, όπου βεβαίως είναι κυκλο- 
φοριακά εφικτό το μέτρο αυτό, και 

ι) Η διάθεση Τροχονόμων σε 
Σχολεία που θεωρούνται «προβλη
ματικά» από πλευράς οδικής προσ
τασίας.

Στα μέτρα προστασίας των μα
θητών πρέπει να ιροσθέσουμε και 
τους ελέγχους των σχολικών λεω
φορείων από τις Υπηρεσίες Τρο
χαίας, προς διαπίστωση του ότι 
πληρούν τους όρους ασφαλούς 
κύκλο φορίας.

ρεση γίνεται μόνο για τα σχολικά 
λεωφορεία, για την ασφαλή αποβί
βαση και επιβίβαση των μαθητών.

δ) Η απαγόρευση της κυκλοφο
ρίας οχημάτων μπροστά στο Σχο
λείο κατά τις μέρες και ώρες προ
σέλευσης, και αποχώρησης των 
μαθητών, με κινητά εμπόδια που 
τοποθετούνται και απομακρύνονται 
με μέριμνα του Σχολείου, όταν φυ
σικά το μέτρο αυτό δεν δημιουργεί 
σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα 
στη γύρω περιοχή.

ε) Η απαγόρευση της διέλευσης 
ορισμένων κατηγοριών οχημάτων, 
μπροστά σε Σχολεία, π.χ. φορτη
γών, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλε
τών.

στ) Η τοποθέτηση σιδηρών προ

στατευτικών φραγμάτων στα πεζο
δρόμια οδών μεγάλης κυκλοφορίας, 
για τη συγκράτηση των μαθητών κατά 
τις ομαδικές εξόδους τους από τα 
Σχολεία.

ζ) Η μείωση του ορίου ταχύτη
τας των οχημάτων, συνήθως σε 30 
χ/ώ.

η) Η εγκατάσταση και λειτουργία 
φωτεινών σηματοδοτών, όταν φυσι
κά πληρούνται οι κυκλοφοριακές 
προϋποθέσεις.

θ) Οι μονοδρομήσεις και πεζο
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Κυκλοφοριακή αγωγή: Πρέπει 
να τονιστεί ότι οι μαθητές δεν κιν
δυνεύουν μόνο κατά τη διάβασή 
τους μπροστά στο Σχολείο. Πολύ 
περισσότερο κινδυνεύουν κατά την 
πορεία τους προς το Σχολείο και 
την επιστροφή τους απ’ αυτό, όταν 
μάλιστα είναι υποχρεωμένοι να δια
σχίζουν πολλούς δρόμους με πυ- 

νή κυκλοφορία. Στην πορεία τους 
#1 είναι ανάγκη να προτιμούν 
ς πιο ασφαλείς δρόμους και όχι 

Ja c πιο σύντομους. Μεγαλύτερη 
σημασία και από την οδική σήμαν
ση των Σχολείων, αλλά και από ο- 
ποιοδήποτε άλλο μέτρο, έχει η κυ- 
κλοφοριακή συνείδηση των ίδιων 
των μαθητών. Δηλαδή η γνώση και 
τήρηση των κανόνων ασφαλούς 
κυκλοφορίας.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίο οι Υπηρεσίες Τροχαίας σε 
συνεργασία και με άλλους συναρ- 
μόδιους φορείς, καταβάλλουν σο
βαρές προσπάθειες για την κυκλο- 
φοριακή διαφώτιση, όχι μόνο των 

^ηγών, αλλά και των πεζών και 
■ ' των μαθητών. Στις προσπά-

αυτές εντάσσονται και οι 
.εις κυκλοφοριακής αγωγής 

χολεία, Σχολές, Ιδρύματα και 
ργανισμούς, που γίνονται από 

έμπειρους αξιωματικούς της Τρο
χαίας, με παραστατικές απεικονί
σεις (σλάίτς) και προβολές κατάλ
ληλων κινηματογραφικών ταινιών.

Στις διαλέξεις αυτές, κατ’ αρ
χήν, ερεθίζεται κατάλληλα η προ
σοχή των μαθητών με γενική ανα
φορά στα τροχαία ατυχήματα και 
στη συνέχεια δίνονται απλές και 
βασικές για την οδική τους ασφά
λεια οδηγίες. Οι αξιωματικοί που 
δίνουν τέτοιες διαλέξεις πρέπει να 
γνωρίζουν πολύ καλά την ψυχολο
γία του παιδιού. Το ενδιαφέρον των 
μαθητών, που εκδηλώνεται συνή
θως με τη συμμετοχή τους στη συ
ζήτηση που ακολουθεί και με τις 
απαντήσεις τους στις σχετικές ε
ρωτήσεις, προδίδει τη δίψα τους 
για μάθηση ή αν προτιμάτε τη δίψα 
τους για ζωή. Έγινε χρήση του ό
ρου «διάλεξη» και όχι «μάθημα» 
κυκλοφοριακής αγωγής, γιατί το 
μάθημα προϋποθέτει συνεχή διδα
σκαλία και παρακολούθηση,για την 
οποία δεν υπάρχει δυνατότητα 
στους αξιωματικούς της Τροχαίας.

της Αστυνομίας να περιορίζεται 
μόνο σε διαλέξεις σχετικού περιε
χομένου. Μάλιστα, το ιδανικότερο 
είναι οι διαλέξεις αυτές να συνδυά
ζονται και με πρακτική άσκηση σε 
«κυκλοφοριακό πάρκο», οπότε η 
μάθηση γίνεται ευχάριστο παιχνίδι.

Πάντως, η δραστηριότητα αυτή 
της Αστυνομίας, που εντάσσεται 
στην κοινωνική της αποστολή, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική και για τον 
πρόσθετο λόγο ότι παρέχει θαυμά
σια ευκαιρία για την προσέγγιση 
και συμφιλίωσή της με τους μι
κρούς μαθητές, τους αυριανούς 
πολίτες και μελλοντικούς οδηγούς. 
Προσέγγιση που θα βοηθήσει στην 
εξάλειψη της λανθάνουσας δυσπι
στίας του παιδιού προς τα όργανα 
της Δημόσιας Τάξης και που θα 
καλλιεργήσει «εξ απαλών ονύχων» 
και θα εμπεδώσει την αντίληψη ότι 
ο τροχονόμος και γενικότερα ο α
στυνομικός υπάρχει και μοχθεί μό
νο για την προστασία και ασφάλεια 
του πολίτη.

□

Ήδη, όμως, μαθήματα κυκλοφο- 
ριακής αγωγής έχουν συμπεριλη- 
φθεί στη διδασκόμενη για τους μα
θητές του Δημοτικού ύλη και γίνο
νται από τους φυσικούς τους δα
σκάλους.

Η... διαμάχη αν η κυκλοφοριακή 
αγωγή στους μαθητές πρέπει να 
γίνεται από τους δασκάλους ή τους 
αστυνομικούς, για λόγους καθαρά 
ψυχολογίας του παιδιού, δεν έχει 
λήξει ακόμη. Προσωπικά πιστεύου
με ότι τα μαθήματα αυτά πρέπει να 
γίνονται από τους φυσικούς δα
σκάλους των μαθητών, ο δε ρόλος
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01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΚΑΙ
Η ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΣΗΜΕΡΑ
Τα εργαλεία και οι μηχανές 

(πρέσσες, τόρνοι, γερανοί κλπ.) 
επινοήθηκαν για ν’ απαλλάξουν τον 
άνθρωπο απ' τη χειρωνακτική ερ
γασία αλλά και για να τον βοηθή
σουν να κάνει κατασκευές που θα 
ήταν απραγματοποίητες, αν χρησι
μοποιούσε μόνο τη δύναμη και τη 
δεξιοτεχνία των χεριών του.

Παράλληλα όμως του δημιούρ
γησαν καινούριες ανάγκες και του 
παρουσίασαν νέα προβλήματα, τα 
οποία απαιτούσαν πολλές και πο
λύπλοκες μαθηματικές πράξεις, 
που έπρεπε να γίνουν σε μικρό 
χρονικό διάστημα και χωρίς λάθη.

Επειδή κάτι τέτοιο ξεπερνούσε 
τις δυνατότητες του μυαλού του, 
έστρεφε τις εφευρετικές του ανη
συχίες στην κατασκευή μιας συ
σκευής, που θ' αναλάμβανε να του 
λύσει τα προβλήματα υπολογισμών. 
Οι προσπάθειές του επιβραβεύτη
καν περίπου στα μέσα του αιώνα 
μας με την κατασκευή των πρώτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η εξάπλωση των Η/Υ στον ελλη
νικό χώρο υπήρξε τόσο αλματώδης 
τα τελευταία δέκα χρόνια, ώστε 
σήμερα χιλιάδες έλληνες επιστή
μονες, σπουδαστές, έμποροι, επι
χειρηματίες, ακόμα και απλοί ιδιώ
τες έχουν αποκτήσει τον προσωπι
κό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, r

Κομπιούτερς, μηχανογράφηση, 
επεξεργασία στοιχείων είναι λέξεις 
- κλειδιά, που ακούμε ή διαβάζουμε 
σχεδόν κάθε μέρα. Μύθοι με πραγ
ματικότητες κυκλοφορούν και δη
μοσιεύονται σε εφημερίδες και πε
ριοδικά για το τι είναι ο κομπιούτερ, 
τι κάνει, τι μπορεί να κάνει. Πόσο θ'

Πλας Δημήτριος 
δόκιμος αστυφύλακας 

σπουδαστής - προγραμματιστής 
Η/Υ

αλλάξει τη ζωή μας σε μερικά χρό
νια, τις συνθήκες της δουλειάς μας 
τον τρόπο της σκέψης μας.

Ειδικότερα για όσους απασχο
λούνται ή σκοπεύουν να απασχο
ληθούν στην παραγωγή, οι εξελί
ξεις στους Η/Υ έχουν ακόμη μεγα
λύτερη σημασία.

Συγκεκριμένα, όπως είναι γνω
στό μια από τις σημαντικότερες και 
πιο διαδεδομένες περιοχές χρησι
μοποίησης των Η/Υ είναι οι διοικη- 
τικοοικονομικές εφαρμογές. Επί 
πλέον η συνεχής πτώση του κό
στους των Η/Υ κάνει δυνατή την 
προμήθειά τους από ένα διαρκώς 
ευρυνόμενο φάσμα επιχειρήσεων

σε τρόπο ώστε και οι μικρομεσαίες 
σήμερα και οι μικρές επιχειρήσεις 
αύριο να διαθέτουν μηχανογράφη
ση.

Ένας Η/Υ χρησιμοποιείται για 
να εκτελεί προγράμματα που γρά
φουν οι χρήστες του.

Η διαδικασία που συνήθως ακο
λουθείται κατά τη σύνταξη ενός 
προγράμματος από τον προγραμ
ματιστή είναι:
-  Να αντιληφθεί πλήρως το πρό

βλημα που έχει να λύσει με τη 
βοήθεια του Η/Υ.

-  Να το μελετήσει σύμφωνα με 
τους όρους και τις δυνατότητες 
της λογικής ενός Η/Υ και να κα- 
ταστρώσει σε γενικές γραμμές τα 
λογικά βήματα που πρέπει να α
κολουθήσει ο Η/Υ για την επίλυση 
του προβλήματος.

-  Να απεικονίσει τον αλγόριθμο με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια και σε 
μορφή διαγράμματος ροής χρη
σιμοποιώντας κατάλληλα σύμβο
λα.

-  Να προχωρήσει στον προγραμμα
τισμό, δηλαδή να περιγράφει τα 
λογικά βήματα που παρουσιάζο
νται, με τη βοήθεια των εντολών, 
σε γλώσσα που αντιλαμβάνεται ο 
Η/Υ. Το σύνολο των εντολών αυ
τών, η εκτέλεση των οποίων από 
τον Η/Υ θα έχει σαν αποτέλεσμα 
τη λύση του προβλήματος, είναι 
το πρόγραμμα.

Γράφοντας ένα πρόγραμμα, γε
νικεύουμε τη λύση ενός προβλήμα
τος. Έτσι το πρόγραμμα παραμένει 
σταθερό αλλά κάθε φορά αλλάζουν 
τα δεδομένα εισόδου.

Ο Η/Υ από τη φύση του ευνοεί
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εργασίες που έχουν τις ακόλουθες 
ιδιότητες:
1. Μπορούν να αναλυθούν σε μια 

σειρά από απλά λογικά βήματα.
2. Έχουν επαναληπτικό χαρακτή

ρα.
J. Διαθέτουν μεγάλο όγκο δεδομέ

νων για επεξεργασία.
Με τα κριτήρια αυτά προσδιορί

ζονται οι εργασίες εκείνες σε μια 
επιχείρηση ή οργανισμό που επι
δέχονται μηχανογράφηση και οι 
οποίες αφού μηχανογραφηθούν 
ονομάζονται, στη μηχανογραφική 
γλώσσα, εφαρμογές. Για να γίνουν 
όλες αυτές οι μηχανογραφικές ερ
γασίες δεν αρκεί μόνο ο Η/Υ.

Χρειάζεται μια ολόκληρη σειρά από 
συμπληρωματικά στοιχεία (προσω
πικό διάφορων ειδικοτήτων, βοηθη
τικά μηχανήματα) με την κατάλληλη 
οργάνωση, τα οποία αποτελούν το 
Μηχανογραφικό Κέντρο.

Το πρώτο και βασικό βήμα για 
την επίλυση ενός προβλήματος Η/Υ 
ή τη μηχανογράφηση μιας διαδικα
σίας είναι η μελέτη του προβλήμα
τος και η ανάλυσή του σε απλά λο
γικά βήματα προσαρμοσμένα στη 
λογική και τη φιλοσοφία λειτουρ
γίας του Η/Υ.

Η εργασία αυτή που ονομάζεται 
ανάλυση συστήματος απαιτεί υψη
λή επιστημονική κατάρτιση και 
γνώσεις οργάνωσης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, αλλά ακόμη μεθοδικό- 
τητα, αναλυτικό μυαλό και ευστρο
φία άνω του μέτριου. Το προσωπικό 
που ασχολείται με την εργασία αυ
τή είναι οι αναλυτές συστημάτων.

Μετά την ανάλυση ενός συστή
ματος διαμορφώνονται τα προ
γράμματα που θα πρέπει να γρα
φτούν για τη μηχανογράφηση της 
κάποιας εφαρμογής. Τη σύνταξη 
των προγραμμάτων αυτών σε 
γλώσσα που καταλαβαίνει ο Η/Υ 
(κυρίως γλώσσα υψηλού επιπέδου) 
αναλαμβάνουν οι προγραμματι
στές.

□



Σύγχρονες μορφές 
της εσωτερικής βίας

στη
Δυτική Κοινωνία

του κοινωνιολόγου Θανάση Αλιφέρη

I  φαινόμενο της βίας, σε κάθε ανθρώπινη κοινωνία 
-είτε εκβιομηχανοποιημένη, είτε παραδοσιακή εκδηλώ
νεται ουσιαστικά σε δύο μέτωπα, το εσωτερικό και το 
εξωτερικό. Το εξωτερικό μέτωπο της βίας, δηλαδή η 
ανατροπή κάποιας ισορροπίας μεταξύ ανεξάρτητων 
πληθυσμών, μπορεί να πάρει πολλές μορφές -  οικονομι
κές κυρώσεις, τα «εμπάργκο» διπλωματικές πιέσεις, και 
στην πιο προχωρημένη μορφή -  ο πόλεμος.

Ο σκοπός βέβαια της βίας αυτής είναι η επιβολή 
μιας καινούριας ισορροπίας μεταξύ των συγκρουόμενων 
πληθυσμών, ή κρατικών συμφερόντων κλπ. Αυτή η ισορ
ροπία μπορεί να πάρει τη μορφή κάποιας «νίκης» ή κά
ποιας «ήττας» ή μπορεί ακόμη να εξελιχθεί σε διαδοχι
κές συγκρούσεις μεταξύ πληθυσμών.

Θα ήταν λάθος όμως, να βγάλουμε το συμπέρασμα 
ότι η εξωτερική βία είναι πάντα άσχετη με τη βία που 
εκδηλώνεται στο εσωτερικό μιας χώρας -  η οποία συνή
θως βαπτίζεται «κοινωνική βία». Η ιστορία π.χ. δείχνει 
ότι πολύ συχνά υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ ενός πολέ
μου και μιας επανάστασης. Δηλαδή ότι η μεν ανατροπή 
της εξωτερικής ισορροπίας οδηγεί στην ανατροπή της 
εσωτερικής, αλλά και αντίθετα, οι εσωτερικές ανατρο
πές μπορούν να οδηγήσουν στην ανατροπή εξωτερικών 
σχέσεων μεταξύ πληθυσμών, κρατών κλπ. Όπως η Γαλ
λική Επανάσταση δημιούργησε προύποθ έσεις για τις 
εισβολές του «αυτοκράτορα» Ναπολέοντα και ακόμη η 
εσωτερική επιβολή των Ναζί στην Γερμανία έφερε τόσο 
τραγικές παγκόσμιες ιστορικές εξελίξεις.

Η υπόθεση της -κοινωνικής εσωτερικής βίας, όμως, 
παρ’ όλο που πολλές φορές συσχετίζεται με την εξωτερι
κή πολιτική πορεία ενός έθνους, παίρνει και ειδικές 
διαστάσεις μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά, οικονομι
κά και γεω-πολιτικά πλαίσια. Μπορούμε αρκετές φορές

να εξετάσουμε σαν «ιδιόμορφες» τις εσωτερικές διαστά
σεις της κοινωνικής βίας.

Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι πολλές μορφές της 
βίας αυτής είναι κοινές σε χώρες οι οποίες βρίσκονται 
σε μια γεω-πολιτική ενότητα, όπως είναι η Δυτική Ευ
ρώπη. Μπορούμε μάλιστα να αναλύσουμε αρκετά στοι
χεία της κοινωνικής βίας στη Δυτική Ευρώπη και την 
Αμερική, ξεκινώντας με μια ιστορική αναδρομή. Βλέ
πουμε λοιπόν με την εξέλιξη της σύγχρονης Ευρώπης 
από το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση ότι οι πιο συνή
θεις μορφές βίας υπήρχαν στα πλαίσια των θρησκευτι
κών συγκρούσεων, καθώς και στις περιπτώσεις εξέγερ
σης αγροτικών πληθυσμών, με την ακόλουθη καταστολή 
από φεουδάρχες ή την άρχουσα τάξη γενικότερα. Στην 
πραγματικότητα όμως βλέπουμε ότι οι μορφές ταξικής 
σύγκρουσης υπήρχαν και κατά την διάρκεια της επιβο
λής της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στη Δυτική Ευρώπη 
και ότι τότε ακόμη προύπήρχαν σαν πανάρχαιες μορφές 
κοινωνικών συγκρούσεων στο χώρο της Ευρώπης.

Οι πληθυσμοί όμως, της Δυτικής και Κεντρικής Ευ
ρώπης είχαν δεθεί μεταξύ τους με κοινές πρωταρχικές 
γηγενείς, ακόμη και πρωτόγονες κοινωνικό-οικονομικές 
και πολιτικές δομές. Με την περίοδο της εκβιομηχανο- 
ποίησης της Δυτικής Ευρώπης όπως οι παραδοσιακές 
δομές εξαφανίζονται, σχεδόν στο σύνολό τους, όπως ο 
αγρότης ο οποίος μπαίνει στο εργοστάσιο ξεριζώνεται 
από το παρελθόν του, έτσι και οι πολίτικο-οικονομικές 
δομές της αγροτικής κοινωνίας της Ευρώπης διαταράσ- 
σονται σε βάθος με την ανάπτυξη του καπιταλισμού.

Με την ανάπτυξη του καπιταλισμού λοιπόν, οι συλ
λογικές μορφές κοινωνικής ζωής και παραγωγής-εργα
σίας, μετατοπίζονται σταδιακά με την προώθηση των 
κοινωνικών και παραγωγικών σχέσεων με βάση τον α-
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τομισμό. Η βιομηχανική ανάπτυξη φέρνει την Ευρώπη 
σε ρήξη με τον εαυτό της. Καταργούνται οι κοινωνικο
οικονομικές και πολιτικές «ισορροπίες» αλλά και το ξε- 
ρίζωμα των δομών αφήνει πολλά κενά στην συλλογική 
κοινωνική ρυνείδηση των πληθυσμών της Ευρώπης. Με 
τις ιστορικές εξελίξεις στο Δυτικό χώρο λοιπόν, είναι 
φανερό ότι δημιουργούνται πολλές αντιφάσεις οι οποίες 
δεν ξεπερνιοΰνται και μια σχετική ανισορροπία γίνεται 
πλέον μόνιμο μέρος της Ευρωπαϊκής σκηνής. Η ανισορ
ροπία αυτή πολύ συχνά μεταφέρεται σε «εξωτερικά» μέ
τωπα -  σε αναρίθμητες πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ 
κρατών της Ευρώπης.

Οι συγκρούσεις αυτές, όμως, είναι στην ουσία και 
«εσωτερικές» μιας και προκλήθηκαν μέσα από τις γενι
κές συγκυρίες που επικράτησαν σ’ ολόκληρη την Ευρω
παϊκή Ήπειρο.

Υπήρχαν όμως και οι καθαρά «εσωτερικές» διατα
ραχές οι οποίες έχουν γίνει σχεδόν θεσμός στο χώρο της 
Δυτικής Ευρώπης ακόμη και προπαντώς, εν καιρώ ειρή
νης. Εδώ, πάλι, θα ήταν λάθος να αντιληφθούμε όλες τις 
εσωτερικές συγκρούσεις, σαν μια έκφραση εσωτερικών 
προβλημάτων μερικών κρατών και μόνο. Απλώς ο χώρος 
στον οποίο διαδραματίζονται οι συγκεκριμένες συ
γκρούσεις είναι, εκ των πραγμάτων, εθνικός, και εμφα
νίζονται σαν φαινόμενα «κοινωνικής βίας». Το φαινό
μενο αυτό, λοιπόν, παίρνει πολλές διαστάσεις και δέχε
ται πολλές ερμηνείες. Υπάρχει πάντα, σαν ένα πρώτο 
στοιχείο ανάλυσης, η μελέτη της πηγής της κάθε πράξης 
κοινωνικής βίας. Ένα άλλο όμως βασικό σημείο είναι η 
υποκειμενικότητα με την οποία καταλογίζεται και κρί- 
νεται μια πράξη κοινωνικής βίας.

Στην περίπτωση του κράτους της Νότιας Αφρικής, 
π.χ. το ρατσιστικό καθεστώς, θεωρεί το απελευθερωτικό 
κίνημα της πλεισψηφίας σαν φαινόμενο κοινωνικής 
βίας. Οι μαύροι οι οποίοι αποτελούν την αντικειμενική 
πλεισψηφία του πληθυσμού, αλλά την «πολιτική» μειο
ψηφία -  θεωρούν το θεσμό του «Απαρτχάιντ» και τις 
πράξεις καταστολής του Νότιου Αφρικάνικου Κράτους, 
πάλι στο φαινόμενο κοινωνικής βίας.

Στην πραγματικότητα υπάρχει σε κάθε περίπτωση 
κοινωνικής βίας, η «δράση» και η «αντίδραση». Στην 
περίπτωση, λοιπόν, της Νότιας Αφρικής ή σε άλλα ανε
λεύθερα ή δικτατορικά καθεστώτα, η πηγή της βίας βρί
σκεται με την κρατική καταστολή. Η καταπίεση αυτή 
μπορεί να πάρει ταξικές, φυλετικές ή άλλες διαστάσεις, 
με την χρησιμοποίηση κοινωνικών οικονομικών πολιτι
κών και στην πιο έντονη μορφή, στρατο-αστυνομικών 
μηχανισμών καταστολής και εξουσίας. Στην αντίληψη 
του λαού, λοιπόν, η κοινωνική βία σε τέτοιες περιπτώ
σεις, ξεκινά με την δομική αδικία του κράτους. Η λαϊκή 
αντίσταση αντιλαμβάνεται από την πλευρά του κράτους 
όμως, σαν μια άμεση απειλή στα θεμέλια της κοινωνικής 
και πολιτικής τάξης. Έτσι όλα τα λαϊκά απελευθερω
τικά κινήματα βαπτίζονται σαν φαινόμενα «κοινωνικής
βίας» ή «αναταραχής». Υπάρχουν όμως και οι περιπτώ
σεις στις οποίες, η συμμετοχή στην δυναμική των κρατι
κών μηχανισμών καταστολής ξεπερνάνε τα όρια της ό
ποιας «άρχουσας τάξης» και τα συγκεκριμένα συμφέρο- 
ντά της και δημιουργούν συμμετοχικές ομάδες μέσα στα

λαϊκά κοινωνικά στρώματα. Σαν παράδειγμα βλέπουμε 
ότι σε όλες ουσιαστικά τις ρατσιστικές οργανώσεις της 
Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής (νεοναζί, κου-κλουξ- 
κλαν κλπ.), η βάση αποτελείται σχεδόν στο σύνολό της 
από τα πλέον μη-προνομιούχα μέλη του κοινωνικού συ
νόλου από άτομα της εργατικής τάξης «λουμπεν προλε
ταριάτο» κλπ. Αντίθετα, βέβαια η καθοδήγηση βγαίνει 
συνήθως από άτομα με αρκετή οικονομική άνεση και 
ακόμη της «διανόησης». Εκεί βλέπουμε ότι η κοινωνική 
βία μετατρέπεται σε εσω-ταξικές συγκρούσεις που φαι
νομενικά παίρνουν τη μορφή των «λαϊκών συγκρού
σεων». Και εδώ, όμως, στην ουσία οι διαταραχές προ- 
καλούνται, από κάποιες κινήσεις, ή ιστορικές εξελίξεις, 
οι οποίες κλονίζουν τα βασικά στηρίγματα μιας δοσμέ
νης κοινωνικής ισορροπίας, η καλύτερα κάποιων συσχε
τισμών κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δυνά
μεων, στα πλαίσια των συγκεκριμένων ιστορικών συ
γκυριών.

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι -  εκ των πραγμάτων -  
πολλά στάδια της ιστορικής πορείας των λαών συνο
δεύονται από μορφές κοινωνικής βίας. Αυτό δεν σημαί
νει, όμως, ότι είναι ένα έμφυτο στοιχείο της ανθρώπινης 
εξέλιξης. Είναι επίσης σίγουρο ότι η αντιμετώπιση της 
κοινωνικής βίας δεν πρέπει να κατανοηθεί μόνο σαν ένα 
θέμα αστυνόμευσης.

Η τελική και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση ό
λων των μορφών κοινωνικής βίας, θα πρέπει να βασίζε
ται στην ίδια την κοινωνία. Δηλαδή στα πλαίσια της 
πορείας του κάθε λαού προς την ανάπτυξη και τον εκ
δημοκρατισμό -  την συλλογική συμμετοχή στις κοινωνι
κές, οικονομικές και πολιτικές διαδικασίες και στις ι
στορικές εξελίξεις οι οποίες διαδραματίζονται γύρω 
του. Πρόσφατα, αρκετά ιστορικά γεγονότα μας δείχνουν 
ότι η σύγχρονη πολίτικο-κοινωνική πορεία της ανθρω
πότητας βαδίζει αντιμέτωπα με τις δυνάμεις καταπίε
σης, άρνησης και εκμετάλλευσης οι οποίες ήταν επιβε
βλημένες για αιώνες. Με την ανατροπή των δυνάμεων 
αυτών, δημιουργούνται καινούρια κοινωνικά και πολι
τικά δεδομένα τα οποία εκφράζουν, όμως μια πανάρ- 
χαια και πρωταρχική πραγματικότητα, ότι η απελευθέ
ρωση της ανθρωπότητας από τα φαινόμενα της κοινωνι
κής βίας, αλλά και από κάθε μορφή βίας και αλλοτρίω
σης, είναι στην ουσία θέμα αυτό-απελευθέρωσης. Στην 
δυναμική πορεία για εκδημοκρατισμό, την αποκέντρωση 
κρατικών εξουσιών, για την μαζική συμμετοχή και αυ- 
τοδιαχείρηση, ο ίδιος ο λαός διαθέτει όλα τα μέσα και 
έχει όλη την δυνατότητα να αντιμετωπίσει συλλογικά 
και να ξεπεράσει την κοινωνική, αλλά και την βία γενι
κότερα -  στη σύγχρονη μεν αλλά και στις πάντα πρωτό
γονες μορφές της.

□
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Τι ξέρεις
και τι πρέπει να κάνεις 

όταν μάθεις 
ότι το παιδί σου 

παίρνει ναρκωτικά;
Από την Μαρία Ροδοπούλου

Μια έρευνα με χρήσι
μες πληροφορίες και 
οδηγίες γύρω από το 
ποια θα πρέπει να είναι 
η στάση των γονιών α
πέναντι στο παιδί που 
παίρνει ναρκωτικά, ώ
στε να το βοηθήσει να 
ξεφύγει οριστικά από 
τον εφιάλτη...

«Το παιδί μου, μάς είπε ο κ. Β.Α., με την αγωνία 
αποτυπωμένη στο πρόσωπό του, άρχισε στα 12 χρό
νια του να παίρνει μαριχουάνα. Κάποιος φίλος από 
την παρέα του, του είπε πως με τα χάπια αισθάνεται 
πιο όμορφα. Έτσι ο γιος μου χωρίς να το πολυσκε- 
φτεί και από περιέργεια, άρχισε να παίρνει χάπια, 
στην αρχή από τον φίλο του και αργότερα αγόραζε 
μόνος του. Έκανε τα πάντα για να τ’ αγοράζει, έφτα
σε πολλές φορές ως το θάνατο. Το βλέπαμε να πε
θαίνει και μαζί του σβήναμε και μεις.

Ο κίνδυνος από τα ναρκωτικά είχε πάψει πια να 
είναι γενικός, απειλούσε το σπίτι μας, το ίδιο μας το 
παιδί, προβλημάτιζε εμάς. Δεν ξέραμε τι έπρεπε να 
κάνουμε και τι να μην κάνουμε, πώς να του συμπερι- 
φερθούμε »

Για σένα λοιπόν, φίλε αναγνώστη μας, που 
θα αντιμετωπίσεις τέτοιο πρόβλημα, θα προσ
παθήσουμε μέσα σ’ αυτές τις σελίδες να σε ε
νημερώσουμε, να σου λύσουμε κάποιες από τις 
απορίες σου και να σου δώσουμε οδηγίες για 
τον τρόπο συμπεριφοράς σου απέναντι στο 
παιδί.



Γ ιατί κάποιος παίρνει ναρκωτικά;

Δεν υπάρχει μια μόνον αιτία. Οι περισσότεροι νέοι 
πιθανόν αρχίζουν απλά και μόνο από περιέργεια, ή 
γιατί το κάνουν οι φίλοι τους. Σ’ άλλους αρέσει να 
ριψοκινδυνεύουν, ειδικά αν γνωρίζουν ότι οι γονείς 
τους ή άλλοι ενήλικοι δεν τα εγκρίνουν.

Μερικοί μπορεί να πάρουν ναρκωτικά γιατί αισθά
νονται ανία.

Μερικοί γιατί δεν τα πάνε καλά με τους γονείς 
τους. Άλλοι επειδή είναι καταπιεσμένοι, έχουν σκο
τούρες ή είναι μνησίκακοι με την οικογένειά τους, το 
σχολείο ή έχουν πρόβλημα δουλειάς. Ή σαν κραυγή 
βοήθειας για να προσελκύσουν την προσοχή.

Φυσικά εξαρτάται πώς αισθάνονται τον πρώτο 
καιρό, αν τους άρεσε ή ξεχνούσαν τις ανησυχίες και 
τα προβλήματά τους μπορεί και να συνεχίσουν.

Αλλά είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα περισσό
τερα νεαρά άτομα ΔΕΝ παίρνουν ναρκωτικά. Και από 
εκείνα που παίρνουν, λίγα είναι αυτά που θα δοκιμά
σουν παραπάνω από μια ή δυο φορές. Και ακόμα λι
γότερο είναι τα άτομα που θά γίνουν τοξικομανείς.

Στάδια πορείας ναρκομανή

Υπάρχουν πολλές θεωρίες που προσπαθούν να 
ερμηνεύσουν τη λήψη ναρκωτικών και τοξικομανίας. 
Μια απ’ αυτές θεωρεί ότι η πορεία προς την τοξικο
μανία είναι μια διαδικασία που μαθαίνεται και συνεχί
ζεται. Πριν κανείς καταλήξει στη λήψη ναρκωτικού 
έχει μια προϊστορία λήψης άλλων εθιστικών ουσιών 
που όμως κυκλοφορούν νόμιμα. Έτσι έχουν περι
γράφει 4 στάδια που ακολουθεί για να καταλήξει στη 
λήψη ναρκωτικών.

α) το  σ τάδ ι ο  λήψης κρασ ι ού  ή μπύρας  
β) η λήψη σκληρών ο ι νοπνευματωδών ,  
τσ ι γάρου  ή και  απλών η ρε μ ι σ τ ι κ ών  
γ) η λήψη της μ α ρ ιχ ο υ ά ν α ς  και  
δ) η λήψη σκληρών ν αρ κ ω τ ι κ ώ ν .
Έχει βρεθεί ότι στα σκληρά ναρκωτικά ηρωίνη 

κλπ. καταλήγει ή πηγαίνει μόνο 1 στα 100 άτομα που 
δέν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν νόμιμες ου
σίες και ότι το 99% των ηρώίνομανών καπνίζουν τσι
γάρα. Επομένως δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι γίνε
ται ένα απότομο άλμα προς τα σκληρά ναρκωτικά αλ
λά προϋπάρχουν κάποια στάδια εμπειριών και μάθη
σης. Έτσι στη διαδικασία αντιμετώπισης της τοξικο
μανίας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους προη
γούμενους παράγοντες.

Ποια είναι τα σημάδια όταν παίρνει 
κάποιος ναρκωτικά;

Είναι δύσκολο να πει κανείς όταν η χρησιμοποίη

ση των ναρκωτικών γίνεται μόνο περιστασιακά -  ε 
κτός αν συλληφθούν εν δράσει, ή ζαλισμένοι. Ορι
σμένα σημάδια που μπορείτε να παρατηρήσετε είναι:
-  Ανορεξία.
-  -αφνικές αλλαγές διάθεσης από κεφάτος και ευ 

χάριστος σε μελαγχολικός και ιδιότροπος.
-  Απρόσμενη οξυθυμία ή επιθετικότητα.
-  Μείωση του ενδιαφέροντος για χόμπυ, σπορ, μελέ

τη και φίλους.
-  Κρούσματα υπνηλίας ή αϋπνίας.
-  Περίεργη συμπεριφορά σαν να έχει να κρύψει κάτι.
-  Εξαφάνιση χρημάτων ή αντικειμένων.
-  Ασυνήθιστες σκόνες, χάπια, κάψουλες, καψαλι

σμένα ασημόχαρτα, βελόνες ή σύριγγες.

Μην βιαστείτε όμως να βγάλετε συμπεράσματα, 
μην είσθε καχύποπτος με τα παιδιά σας. Αυτό θα ή
ταν άδικο και θα μπορούσε να τα σπρώξει προς τα 
ναρκωτικά αντί να τα απομακρύνει.

Ποιες είναι οι αιτίες, πόσο φταίει η οικογένεια, τι 
πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει ο γονιός όταν 
μάθει ότι το παιδί του κάνει χρήση ναρκωτικών; 

Απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήματα θα μας δώσει ο 
ψυχίατρος Γιάννης Παπαδάτος.
Ερ·: Πιστεύετε ότι η τάση του εφήβου προς τα ναρ

κωτικά δημιουργείται από παράγοντες του πε
ριβάλλοντος στο οποίο ζει και με πρώτο και κύ
ριο ανάμεσά τους την οικογένεια;

Απ.: Οι αιτίες που οδηγούν έναν έφηβο στα ναρκωτι
κά είναι πάρα πολλές και αρχίζουν από προ
βλήματα περιβάλλοντος, οικογενειακά, ψυχο
λογικά και κοινωνικά. Έτσι είναι δύσκολο να 
απομονώσεις κάποιους παράγοντες μια και όλοι 
μαζί επιδρούν έχοντας μια κοινή συνισταμένη 
που αυτή ευθύνεται για την τάση - στροφή ή την 
είσοδο του εφήβου στη διαδικασία λήψης των 
ναρκωτικών. Έχει διαπιστωθεί ότι στην εφηβική 
ηλικία και πάνω, μεταξύ φιλικού περιβάλλοντος 
συνομηλίκων και οικογένειας πιο σημαντικό ρό
λο παίζει το φιλικό περιβάλλον του εφήβου. Ε
πειδή οι μικρές ομάδες που λειτουργούν στο 
βαθμό κοινωνικοποίησής του είναι και πιο ση
μαντικές από την οικογένεια σαν παράγοντας 
ευθύνης.

Ερ·: Πολλοί θα πουν μα τι κάνει η καημένη η οικογέ
νεια μπροστά σε μια μάστιγα που έχει κοινωνι
κές ρίζες;

An.: Και η οικογένεια έχει κάποιες ευθύνες απέναντι 
σε ορισμένα γεγονότα και καταστάσεις. Ευθύ
νες που δεν είναι ξεκομμένες από τη συνολικό
τερη κοινωνική ευθύνη μια και η οικογένεια α
ντανακλά το γενικότερο- σύστημα αξιών που υ
πάρχει μέσα σε μια κοινωνία. Σίγουρα κάποιες 
οικογένειες είναι πιο νοσογόνες σε μια διαδι
κασία τοξικομανίας και αυτό δεν έχει να κάνει 
με τα συγκεκριμένα πρόσωπα όσο με τις σχέ
σεις μέσα στην οικογένεια, όπως καταστάσεις 
διαλυμένων οικογενειών, σπασμένων σπιτιών. 
κλπ. Η οικογένεια σίγουρα πρέπει νάχει ένα 
κλίμα καλής συνεργασίας και αγάπης μεταξύ
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των μελών, βασικό στοιχείο για ν’ αναπτυχθεί 
πιο σωστά η προσωπικότητα του παιδιού.

Ερ.: Η προσωπικότητα του ίδιου του παιδιού δεν παί
ζει καθόλου ρόλο;

An.: Το είδος της προσωπικότητας του παιδιού έχει 
σχέση με κάποιους βιολογικούς παράγοντες 
γενετικούς της συγκρότησής τους αλλά κυρίαρ
χα έχει δημιουργηθεί και καθοριστεί μέσα από 
το πλαίσιο ζωής της ίδιας της οικογένειας. Έχει 
φτιαχτεί μ ’ ένα τέτοιο τρόπο που η επίδραση 
της οικογένειας το έχει σφραγίσει είναι καθορι
στική. Οι τύποι προσωπικότητας ατόμων διαφέ
ρουν μεταξύ τους, μερικοί μάλιστα είναι πιο 
ευάλωτοι στη λήψη ναρκωτικών.

Εν τούτοις υπάρχουν παραδείγματα ότι και υγιείς 
προσωπικότητες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες 
περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να κινη
θούν στη λήψη ναρκωτικών. Βέβαια όσο πιο

υγιής είναι μια προσωπικότητα τόσο πιο δύσκο
λο είναι να πάρει ναρκωτικά και τόσο πιο εύκο
λο να θεραπευτεί.

Η προσωπικότητα παίζει ένα σημαντικό ρόλο και 
στη θεραπευτική διαδικασία αποτοξίνωσης.

Ερ.: Στις σημερινές συνθήκες ζωής είναι λάθος αγω
γή η αυταρχικότητα ή η απόλυτη επιτρεπτικό- 
τητα;

An.: Από μελέτες που έχουν γίνει έχει βρεθεί ότι η 
πάρα πολύ αυστηρή και αυταρχική αγωγή όπως 
και η πάρα πολύ επιτρεπτικότητα δηλ. η μεγάλη 
ανεκτικότητα πέρα από όρια είναι αρνητικοί πα
ράγοντες και συνδέονται με τη λήψη ναρκωτι
κών. Ενώ ένα υπολογισμένο περιβάλλον κανό
νων συμπεριφοράς μέσα στην οικογένεια ή το 
σχολείο είναι πιο θετικό στην απομάκρυνση του 
συγκεκριμένου κινδύνου.

Ερ.: Τι πρέπει να κάνει και τ ι δεν πρέπει ο γονιός ό-
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Η σωστή αντιμετώπιση 
είναι ζήτημα μιας ευρύ
τερης διαφώτισης του 
κοινωνικού συνόλου. 
Μιας διαφώτισης που 
στοχεύει στο σπάσιμο 
ορισμένων προκαταλή
ψεων και στην εξάπλω- 
ση μιας αντιαυταρχικής 
διαπαιδαγώγησης.
Στο θεμέλιο λοιπόν της 
αντι-αυταρχικής δια
παιδαγώγησης βρίσκε
ται η αρχή ότι το παιδί 
δεν είναι μια «κατηγο
ρία» αλλά μια προσωπι
κότητα. Ένας συγκε
κριμένος άνθρωπος, 
ένα άτομο.
Επομένως δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζεται με 
αξιωματικά παραγγέλ
ματα γενικής φύσης 
όπως διδάσκει η ξεπε
ρασμένη αυταρχική α
γωγή αλλά με σεβασμό 
στις ιδιαιτερότητές του.



ταν μάθει ότι το παιδί του παίρνει ναρκωτικά;
An.: Η πρώτη στιγμή είναι η πιο κρίσιμη και αποφασι

στική. Αν κάνει λάθος τότε η προσπάθειά του 
δεν έχει πιθανότητες να πετύχει.

Τ ι δ εν  πρέπε ι  να κάνε ι ;

Σίγουρα να μην βάλει τις φωνές και να μην ξεσπά
σει στο παιδί πριν μάθει όλα τα γεγονότα — γιατί θα 
μπορούσε να κάνει μεγάλο ένα μικρό πρόβλημα. Αυτή 
η πανικόβλητη στάση, όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά δίνει 
το τελειωτικό χτύπημα στο παιδί που βλέπει έτσι ότι δεν 
μπορεί να βασιστεί ούτε στους γονείς του.

Δεν πρέπει να το διώξει από το σπίτι, ναδιακόψει τη 
δουλειά του, το σχολείο, γιατί, αυτοί οι παράγοντες της 
διακοπής δραστηριοτήτων είναι αρνητικοί για την πε
ραιτέρω βοήθεια του παιδιού.

Δεν πρέπει να το απομονώσει και να το στιγματίσει 
προσπαθώντας μέσα από μια σκληρή μεταχείρηση να 
λύσει το πρόβλημα.

Τι  πρέπε ι  να κάνε ι ;

Θα πρέπει να του φερθεί όπως θα του φέρονταν αν 
μάθαινε ότι είναι άρρωστο. Να προσπαθήσει να εξα
κριβώσει αν το παιδί του έχει άλλες ανησυχίες ή προ
βλήματα. Πάνω απ’ όλα να του δείξει ότι νοιάζεται και 
πως θα το υποστηρίξει και θα το βοηθήσει όσο μπορεί. 
Επίσης να το στρέψει σε υγιείς εκδηλώσεις και γενικά 
σε καινούρια πεδία ενδιαφερόντων αντίστοιχα με την 
ηλικία του, όπως αθλητισμό, τέχνη, μουσική, κέντρα 
νεότητας, ώστε μέσα από κει να μπορέσει το παιδί να 
λειτουργήσει και να βρει θετικά στοιχεία που ίσως του 
έλειπαν.

Να μάθει από ποιό ναρκωτικό έχει πάρει και πόσες 
φορές.

Αν το ναρκωτικό ανήκει στα ελαφρά, τότε το πρό
βλημα θα λυθεί μέσα από διαδικασίες συνεργασίας και 
υπεύθυνης επιστημονικής γνώσης.

Το πρόβλημα της λήψης τοξικών ουσιών δεν είναι 
πρόβλημα που αφορά μόνο το ίδιο το παιδί, αφορά 
τουλάχιστον και την οικογένεια αν όχι ευρύτερα κοι
νωνικά σύνολα. Και δεν μπορεί να λυθεί μ ’ ένα αυταρ
χικό τρόπο με την έννοια της αντιμετώπισης της άρνη
σης αλλά μέσα από μια αγωγή και προαγωγή της υγείας 
γενικότερα που ένα τμήμα θα είναι αντιμετώπιση της 
υγείας.

Επίσης από έρευνες που έχουν γίνει έχει διαπι
στωθεί ότι είναι εύκολο να πείσουμε κάποιον ν’ αλλάξει 
την άποψή του απλώς σαν άποψη αλλά είναι πολύ δύ
σκολο το συγκεκριμένο άτομο να αλλάξει τη συμπερι
φορά του, χρειάζεται μια ειδική μεθοδολογία.

Η παραδοσιακή αντίληψη αντιμετώπισης θεμάτων 
υγείας με ψυχολογικές συνιστώσες όπως είναι η λήψη 
ναρκωτικών ουσιών στηριζόταν στην αντίληψη ότι με 
μια πληροφορία θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε τη 
συμπεριφορά του.

Ακόμη ότι η αντιμετώπιση είναι αποκλειστικό έργο 
των γιατρών και ότι οι γιατροί είναι οι μοναδικοί αγνώ- 
στες και θεματοφύλακες των γνώσεων που μέσα απ’ 
αυτές θα μπορούν να επηρεάζουν και να διορθώνουν.

Βέβαια αυτό ήταν ένα είδος μεταφοράς του πα
λιού, πατερναλιστικού μοντέλου δασκάλου - μαθητή.

Για να μπορέσει λοιπόν κανείς να είναι αποτελε
σματικός θα πρέπει να ξεφύγει απ’ αυτό το αυστηρό 
πλαίσιο και να δει πως το άτομο που έχει κάνει χρήση 
ναρκωτικών ουσιών θα πρέπει να λειτουργεί και να 
συνεργάζεται, να ζει, να διασκεδάζει και να ψυχαγω- 
γείταιμ’ όλη την κοινωνική ομάδα μέσα στην οποία ζει. 
Που βέβαια το πρωτογενές κύτταρο μιας κοινωνικής 
ομάδας είναι η οικογένεια αλλά και το περιβάλλον του, 
το οικογενειακό, το φιλικό.

Θα πρέπει δηλ. να γίνει μια αναδιάρθωση του συ
γκεκριμένου ατόμου με τα σημαίνοντα πρόσωπα που το 
περιβάλ\ο\Ν.Πρέπει να διαφοροποιηθούν οι γέφυρες 
επικοινωνίας με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Εδώ βέ- 
βαια χρειάζονται τη βοήθεια ειδικών ψυχιάτρων κοινω
νικών λειτουργών και ψυχολόγων.

Εάν όμως το στάδιο της τοξικομανίας είναι βαρύ 
και έχει περάσει κάποια επίπεδα τότε σίγουρα η αντιμε
τώπιση δεν μπορεί να γίνει με τις αρχές που αναφέρα
με και αφορούν κυρίως την πρόληψη και αντιμετώπιση 
των πρώτων φάσεων.

Η περίπτωση που θα πρέπει να αντιμετωπισθείσαν 
μια πάθηση που έχει ξεφύγει από την έννοια της τάσης 
μια και υπάρχουν και σωματικές διαταραχές πάρα πολύ 
καθοριστικές και για τη συμπεριφορά του αλλά και για 
την υγεία του.

Η δε θεραπεία του θα πρέπει να γίνει στα ειδικά 
κέντρα αποτοξίνωσης. Τέτοια υπάρχουν στο Νταού 
Πεντέλης και στην Κοινότητα Ιθάκης στη Θεσσαλονί
κη.

Κρίσιμη κατάσταση

Αν το παιδί σας έχει πάρει υπερβολική δόση και το
βρείτε νυσταγμένο ή αναίσθητο να τ ι πρέπει να κά
νετε:
-  Σιγουρευτείτε ότι το χτυπά καθαρός αέρας.
-  Γυρίστε το στο πλάι και παρακολουθείστε για να 

μην πνιγεί σε περίπτωση εμετού.
-  Καλέστε αμέσως γιατρό ή τηλεφωνείστε στο 166 

για ασθενοφόρο.
-  Μαζέψτε ό,τι σκόνες, χάπια ή ο,τιδήποτε άλλο νο

μίζετε ότι χρησιμοποίησε για να πάρει το ναρκωτι
κό, πάρτε τα μαζί σας για να τα εξετάσει ο γιατρός.

-  Μετά δώστε την ευκαιρία στο παιδί σας να το κου
βεντιάσει μαζί σας.
Ισως είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή για να σας πει 

τι συμβαίνει. Προσπαθείστε να το ενθαρρύνετε στο 
να δεχτεί βοήθεια.

□
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Η αποφασιστικότητα 
ενός αστυφύλακα

Η αγωνία των γονιών του μωρού 
είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Η ζωή 
του κινδύνευε και η άμεση μετα
φορά του στο νοσοκομείο εμποδι
ζόταν από το «μποτιλιάρισμα». Το 
ταξί που ξεκίνησε από το Περιστέρι 
με προορισμό την Αθήνα ήταν ακι- 
νητοποιημένο στη δεξιά λουρίδα 
του δρόμου ανάμεσα σε εκατοντά
δες άλλα αυτοκίνητα.

Ευτυχώς, κοντά τους βρέθηκε ο 
αστυφύλακας Χρήστος Μόσχος, 
ένοιωσε τον κίνδυνο που διέτρεχε 
το παιδί και με αποφασιστικότητα 
μπήκε μπροστά από το ταξί και το 
οδήγησε γοργά και με ασφάλεια 
στο νοσοκομείο Παίδων.

Η περιπέτεια του μωρού είχε αί
σιο τέλος. Μέσα στη χαρά του για 
τη σωτηρία του εγγονού ο παππούς 
Παναγιώτης Κωτσάκης δεν παρέ- 
λειψε να ευχαριστήσει τον αστυφύ
λακα για την όμορφη πράξη του.

Η Π.Υ. Κιλκίς

Σε νέο κτίριο μεταφέρθηκε η 
Π.Υ. Κιλκίς από την 1η Μαρτίου. Το 
οίκημα βρίσκεται στο τέρμα της 
οδού Νικοτσάρα κοντά στο 3ο δη
μοτικό σχολείο, είναι δημόσιο και 
καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες 
και απαιτήσεις της υπηρεσίας. Για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των κα
τοίκων χτίστηκε στη δυτική πλευρά 
της πόλης.

Το γάλα έκανε μόνο 
για ζωοτροφή

Σε ημιϋπόγειο στους Αμπελόκη
πους λειτουργούσε το εργαστήριο

γαλακτοκομικών προϊόντων του 
Ιωάν. Τριπερίνα, χωρίς άδεια. Το 
«ανόθευτο» γιαούρτι που κατα
σκεύαζε κάθε άλλο παρά... ανόθευ
το ήταν. Την αποκάλυψη έκαναν οι 
αστυκτηνίατροι και αστυνομικοί της 
Αγορανομίας με έφοδο και επιτόπια 
έρευνα στο εργαστήριο και σε μια 
αποθηκη του Τριπερίνα.

Ανακάλυψαν 400 κιλά σκόνη γά
λακτος αποβουτυρωμένη που 
προοριζόταν για ανθρώπους αλλά 
ήταν κατάλληλη μόνο για ζωοτρο
φή. Ακόμα βρήκαν τρεις τόννους 
φέτα, τετρακόσια κιλά γάλα σε 
σκόνη και πολλά κεσεδάκια με για
ούρτι.

Ο ιδιοκτήτης παραπέμφθηκε 
στον εισαγγελέα.

Τα μοτοποδήλατα 
γίνονταν... βίδες

Τρεις νεαροί είχαν μέσα σ' ένα 
χρόνο αναπτύξει πλούσια διαρρη- 
κτική δράση, σε βάρος των δικύ- 
κλων. Είχαν μάλιστα οργανώσει τό
σο καλά τη δουλειά τους ώστε μό
λις έκλεβαν τα μοτοποδήλατα τα 
διέλυαν και πουλούσαν τα εξαρτή
ματα.

Το Τμήμα Ασφάλειας Μυτιλήνης 
έθεσε τέρμα στην «απληστία» της 
σπείρας, την εντόπισε και ανακά
λυψε μεγάλο μέρος από τα κλοπι
μαία όχι βέβαια συναρμολογημένα 
αλλά... βίδες.

Τώρα καλούνται οι κάτοχοι να 
αναγνωρίσουν και να παραλάβουν 
τα εξαρτήματα των μηχανών τους.

Το δις εξαμαρτείν...

Για δεύτερη φορά μέσα σε τέσ
σερα χρόνια όρμησαν οι πυροσβέ

στες στο σπίτι της Μαργαρίτας Μι- 
μόγλου στο Πέραμα. Η 75χρονη 
χήρα ζούσε μόνη της από πέρισυ, 
που πέθανε ο άντρας της Αναστά
σιος, στην παράγκα της οδού Πο
ντίων 8.

Στις 17 Οκτωβρίου 1982 η Πυ
ροσβεστική είχε κατορθώσει να 
σώσει το ζευγάρι, όταν ο γερο- 
Αναστάσης έβαλε από λάθος φωτιά 
στην παράγκα ξεχνώντας αναμμένα 
κάρβουνα.

Τη δεύτερη φορά η τύχη δεν 
χαμογέλασε στη γριούλα. Παρ’ όλο 
που την πρόλαβαν οι πυροσβέστες 
ζωντανή οι αναθυμιάσεις και το σοκ 
της πυρκαγιάς την είχαν καταβάλει. 
Ούτε το οξυγόνο ούτε οι πρώτες 
βοήθειες από πυροσβέστες και για
τρούς κατάφεραν να τη σώσουν. 
Πέθανε λίγο αργότερα στο Γενικό 
Κρατικό Νοσοκομείο Πειραιά.

Μέτρα για την 
καταστολή πυρκαγιών

Με θέμα την πρόληψη και κατα
στολή των πυρκαγιών συνεδρίασε 
υπό την προεδρία του αναπληρωτή 
υπουργού ξθνικής Αμυνας Αντώνη 
Δροσογιάννη στην αίθουσα συσκέ
ψεων του ΓΕΕΘΑ, το συντονιστικό 
διυπουργικό όργανο (ΣΔΟ). Στη συ
νεδρίαση πήραν μέρος οι γενικοί 
γραμματείς των υπουργείων που 
μετέχουν στο ΣΔΟ, οι αρχηγοί 
ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ ο 6 ' υπαρχηγός 
ΓΕΕΘΑ και άλλοι υπηρεσιακοί πα
ράγοντες.

Ήδη έχουν υλοποιηθεί οι απο
φάσεις που είχαν ληφθεί στην 
προηγούμενη συνεδρίαση όπως:

Μονώθηκε μεγάλο μέρος των 
ηλεκτροφόρων καλωδίων της ΔΕΗ 
που διασχίζουν δασικές περιοχές
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

(το έργο συνεχίζεται ακόμη).
Συστάθηκαν 29 ομάδες ελέγχου 

και διοίκησης που θα έχουν επαφή 
μέσω ασυρμάτου με τον συντονιστή 
ο οποίος θα επιβαίνει σε ελικόπτε
ρο.

Προγραμματίστηκε να αρχίσει ο 
ραντισμός με επιβραδυντικό υγρό 
σε αρκετές δασικές εκτάσεις ώστε 
να δημιουργούνται αντυπυρικές 
ζώνες ασφαλείας.

Αυξήθηκε ο αριθμός των πυρο
σβεστικών οχημάτων της δασικής 
υπηρεσίας σε 317, ενώ μέσα στο 
Μάιο παραλαμβάνεται ένα από τα 
τρία νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη 
που αγοράστηκαν φέτος.

Αποφασίστηκε να απαγορεύεται 
η είσοδος αυτοκινήτων και μοτοσυ- 
κλετών σε δασικές περιοχές τις 
ημέρες που θεωρούνται -  λόγω 
καιρικών συνθηκών -  επικίνδυνες.

Δημιουργείται μικτό τμήμα 500 
πυροσβεστών και δασικών υπαλλή
λων οι οποίοι θα χωριστούν σε 3 
βάρδιες για όλο το 24ωρο και θα 
εγκατασταθούν στο αεροδρόμιο 
της Ελευσίνας. Σε περίπτωση πυρ
καγιάς ελικόπτερο ή αεροσκάφος 
θα μεταφέρει σε οποιοδήποτε μέ
ρος της Ελλάδας το τμήμα που θα 
είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτη
τα μέσα πυρόσβεσης.

Έγινε χαρτογράφηση των 
σκουπιδότοπων και λαμβάνονται 
μέτρα πρόληψης σ’ αυτές τις πε
ριοχές, όπως εκβάθυνση των χώ
ρων κατά τους καλοκαιρινούς μή
νες ώστε να μην παρασύρονται από 
τον αέρα φλέγόμενα σκουπίδια, και 
ακόμη περιφρούρηση από υπαλλή
λους ώστε τυχόν αυτανάφλεξη των 
σκουπιδιών να αντιμετωπίζεται έ
γκαιρα και να αποφεύγεται ο κίν
δυνος.

Αποφασίστηκε να γίνουν από τις 
αρχές Απριλίου ασκήσεις ετοιμότη
τας, σ’ όλους τους νομούς της χώ
ρας, με σκοπό να δοκιμαστεί ο μη
χανισμός καταστολής.

Στο θέμα της ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κόσμου γύ

ρω από τη συμμετοχή στην πρό
ληψη και καταστολή των πυρκαγιών 
η γενική γραμματεία Τύπου και 
πληροφοριών σε συνεργασία με 
το υπ. Γεωργίας αρχίζει μια καμπά- 
νια που περιλαμβάνει συζητήσεις 
στην τηλεόραση, διαφημιστικά μη
νύματα και ενημερωτικές εκπο
μπές.

Τέλος στα ίδια πλαίσια το υπ. 
Παιδείας αρχίζει την ενημέρωση 
των μαθητών στις διδακτικές ώρες 
για το δασικό πλούτο της χώρας 
μας που κινδυνεύει και για το πως 
μπορεί να προστατευθεί.

Προστασία ιστορικών 
κτιρίων από 

την πυρκαγιά

Στην αγγλική πόλη της Υόρκης 
συγκεντρώθηκαν 70 αρχιτέκτονες 
για ένα σημαντικό διεθνές συνέ
δριο που σαν αντικείμενο είχε την 
προστασία των παλαιών κτιρίων από 
την πυρκαγιά.

Ανάμεσα στα θέματα που συζη
τήθηκαν ήταν η υπάρχουσα νομο
θεσία, οι διεθνείς οικοδομικοί κα
νονισμοί, η πρόοδος που έχει επι
τευχθεί στα συστήματα προστασίας 
από την φωτιά και έγινε και μια διά
λεξη με θέμα τις ιδιότητες του κε
ραυνού.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από 
το Ινστιτούτο προηγμένων Αρχιτε
κτονικών Σπουδών του Πανεπιστη
μίου της Υόρκης και το βρεταννικό 
Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής 
Μνημείων και Ιστορικών χώρων.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου, 
Δρ. Ντέκερ Λίνστρομ, είπε ότι στό
χος είναι η δημοσίευση μερικών 
από τις εργασίες που παρουσιά
στηκαν στο συνέδριο και πιθανόν 
να ακολουθήσει και η δημοσίευση 
καταλόγου κατευθυντηρίων οδη
γιών.

Το ενδιαφέρον για το πρόβλημα 
που δημιουργούν οι πυρκαγιές έγι
νε εντονότερο μετά από μεγάλες

πυρκαγιές που προκάλεσαν σο
βαρές ζημιές σε τρεις καθεδρικούς 
ναούς στο Βέλγιο και σε ένα στο 
Λουξεμβούργο, εκτός από τον Κα
θεδρικό Ναό της Υόρκης ανέφερε 
ο Φρ. Λίντστρομ. Πρόσθεσε όμως 
ότι το πρόβλημα είναι εξίσου σοβα
ρό για τα μεσαιωνικά αγροτικά οι
κήματα που έχουν ξύλινο σκελετό.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι ένα 
ανάλογο συνέδριο θα διοργανωθεί 
του χρόνου που θα βασιστεί στο 
ενδιαφέρον και στις ιδέες που α
ναπτύχθηκαν στο φετεινό συνέ
δριο.

Αναπάντεχος θάνατος

Παγίδα θανάτου για τον 9χρονο 
Λευτέρη στάθηκε η στημένη λίμνη 
στο συνοικισμό Μαλακόπης της 
Ανω Τούμπας Θεσσαλονίκης.

Ο Λευτέρης μαζί με άλλα παιδά
κια καθώς έπαιζαν στις παρυψές 
του Σέιχ-Σου πλησίασαν στο ρέμα 
με τα λιμνάζοντα νερά αλλά λόγω 
του κατηφορικού του εδάφους και 
των ξερών πευκοβελόνων ο άτυχος 
μικρός γλίστρησε και βρέθηκε στο 
νερό. Οι δυο μικροί φίλοι του έν
τρομοι άρχισαν να καλούν σε βοή
θεια.

Σε λίγα λεπτά έσπευσαν δεκά
δες κάτοικοι του συνοικισμού, πε
ριπολικά της Αστυνομίας και οχή
ματα της Πυροσβεστικής Υπηρε
σίας και προσπάθησαν να εντοπί
σουν και να ανασύρουν το πτώμα. 
Οι προσπάθειες όμως απέβαιναν 
μάταιες γιατί το είχαν ρουφήξει τα 
νερά. Δυο δύτες που έφτασαν μετά 
από λίγο κατάφεραν μετά από έ
ρευνες μισής ώρας να εντοπίσουν 
και να ανασύρουν το νεκρό Λευτέ- 
ρη.

Κατά τις καταγγελίες των κατοί
κων ο Οργανισμός Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης, είχε κατασκευάσει 
στην εκβολή του ρέματος ειδικό 
αγωγό για να μη λιμνάζουν τα νερά
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τα οποία μέσω του αγωγού κατέλη- 
yav στα χωράφια.

Όμως, πριν από καιρό, άτομο 
που διεκδικούσε τα χωράφια και 
τελικά όπως υποστηρίζουν τα κα- 
ταχράστηκε και τα έκανε οικόπεδα, 
έφραξε με μπάζα το στόμιο του α
γωγού, με αποτέλεσμα οι βροχές 
να μετατρέψουν το ρέμα σε λίμνη.

Γλύτωσε μόνο 
το κτίριο

Σε δευτερόλεπτα τύλιξαν οι πύ
ρινες γλώσσες το εργαστήριο επί
πλων της «Ο.Ε. Δημ. Ζούλια - Γ. Φύ
τρου και Σία» στη Μαγούλα.

Η ώρα ήταν 4.45' το μεσημέρι.
Τα εύφλεκτα υλικά που βρίσκο- 

1 νταν μέσα στο κτίριο αλλά και ο δυ
νατός αέρας βοήθησαν τη φωτιά 
στο καταστροφικό της έργο και δυ- 
σκόλεψαν στο έπακρο τις προσπά
θειες των πυροσβεστών που έ- 
σπευσαν να την αντιμετωπίσουν.

Έξη μεγάλα αντλιοφόρα και δε
κατέσσερις πυροσβέστες πάλαιψαν 
περίπου τρεις ώρες μέσα σ’ ένα 
εφιαλτικό σκηνικό που υπερτόνιζαν 
οι συνεχείς εκρήξεις των δοχείων 
χρωμάτων και διαλυτικών υλών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ζη
μιών τις υπολογίζουν σε 20 εκα
τομμύρια δραχμές. Σχεδόν αντί
στοιχο ποσό διασώθηκε και αφορά

το κτίριο.
Το ευτύχημα ήταν πως γύρω 

από το εργοστάσιο -  που ήταν α
σφαλισμένο -  δεν υπήρχαν σπίτια 
στα οποία θα ήταν δυνατό να μετα
δοθεί η πυρκαγιά.

Τα 600 γραμμάρια 
χασίς δεν έφθασαν 

στον προορισμό τους

Η κρύπτη φύλαγε ζηλότυπα και 
χωρίς κινδύνους 900 γραμμάρια 
χασίς. Οι δυο έμποροι ναρκωτικών 
ήξεραν φαίνεται καλά τη δουλειά 
τους. Το ίδιο καλά όμως την ήξερε 
και η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης που 
τους είχε θέσει κάτω από στενή πα
ρακολούθηση.

Οι έμποροι είχαν κλείσει ραντε
βού σε τοξικομανή - πελάτη τους 
στη ρεσεψιόν κεντρικού ξενοδο
χείου της συμπρωτεύουσας. Θα του 
πουλούσαν έναντι 550.000 δραχ
μών εξακόσια γραμμάρια χασίς μα
ροκινής προέλευσης και άριστης 
ποιότητας. Για λόγους ασφάλειας 
δεν πήραν μαζί τους το εμπόρευμα. 
Όταν πίστεψαν πως δεν τους πα
ρακολουθούσε κανείς ανέβηκαν σε 
ταξί, πήγαν στην περιοχή του Καυ- 
ταντζόγλειου και από εκεί με τα 
πόδια στο δάσος του Σέϊχ-Σου. Α
φού πήραν από την κρύπτη την πο
σότητα που ήθελαν γύρισαν στο

ξενοδοχείο.
Μαζί με τον πελάτη τους περί- 

μεναν οι αστυνομικοί. Στην ανάκρι
ση αποκάλυψαν την ύπαρξη και του 
υπόλοιπου χασίς που πέρασε στα 
χέρια του νόμου.

Από τον Έβρο 
στην Κόρινθο

Παρά το νεαρό της ηλικίας του 
τα κατάφερνε σε κλοπές μεγάλης 
εμβέλειας.Μόνο που σ’ ότι αφορά 
τους κακοποιούς υπάρχει πάντα και 
η «αντίστροφη μέτρηση».

Έτσι ο Δημήτριος Αλατζάς 28 
χρόνων από το Σουφλί πιάστηκε 
από αστυνομικούς στην Κόρινθο, 
πρόσφατα, σαν συνένοχος της με
γάλης κλοπής σε βάρος καταστή
ματος ηλεκτρικών συσκευών στο 
κέντρο της πόλης.

Πριν οκτώ μήνες έγινε η διάρ
ρηξη στο μαγαζί του Σπυρίδωνα 
Τζάφη και τα κλοπιμαία (συναλλαγ
ματικές, γραμμάτια, συλλογές πα
λιών χρυσών νομισμάτων, λίρες, 
δολάρια, μάρκα, ελληνικά χαρτο
νομίσματα κ.ά.) ανέρχονταν σε 
πολλά εκατομμύρια.

Ο δράστης ομολόγησε πως έκα
νε το «μοιραίο λάθος» που οδήγησε 
στην ανακάλυψη και σύλληψή του. 
Λίγο μετά την κλοπή έδωσε στο φί
λο του Σπάρο Ρίζο ιδιοκτήτη μπαρ 
στο Βραχάτι μερικά χρυσά νομί
σματα σημαντικής συλλεκτικής α
ξίας για να τα πουλήσει. Ανύποπτος 
ο Ρίζος αποτάνθηκε γι’ αυτά στον 
πρώην ιδιοκτήτη τους. Αυτός μόλις 
τα είδε τα αναγνώρισε και αμέσως 
ειδοποίησε το Τμήμα Ασφάλειας 
Κορίνθου.

Το ατύχημα για τον καταστημα
τάρχη είναι ότι στα χέρια του διαρ
ρήκτη δεν βρέθηκε παρά μόνο μι
κρό μέρος των κλοπιμαίων, ενώ το 
μεγαλύτερο, αξίας περίπου 15 εκα
τομμυρίων δραχμών δεν ανακαλύ
φθηκε.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στην Θεσσαλονίκη μεταφέρθη
κε στις αρχές του χρόνου η έκθεση 
«Εννέα χιλιάδων χρόνων έργα Πο
λιτισμού λεηλατούνται στην Κύ
προ». Μετά την εξαιρετική επιτυχία 
που γνώρισε στην Αθήνα, η έκθεση 
αυτή, που διοργανώθηκε από το 
υπουργείο Πολιτισμού με τη συ
νεργασία της Ακαδημίας Αθηνών 
και του Ιδρύματος Πιερίδη αποκά
λυψε και στους κατοίκους της συ
μπρωτεύουσας θησαυρούς του νη
σιού της Αφροδίτης από τους αρ
χαίους χρόνους που καταστρέφο- 
νται από βανδαλισμούς μετά την

εισβολή και κατοχή της. Τους εκ
θεσιακούς χώρους περιδιάβηκαν 
και οι άνδρες της Γενικής Αστυνο
μικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

ΣΕΡΡΕΣ

Έκρυβαν προσεκτικά χασίς μέ
σα σε συγκρότημα χορταποθηκών - 
σταύλων που βρίσκεται στο 1ο χι
λιόμετρο της εθνικής οδού Σερρών 
- Δράμας οι Ζήσης Γώγος, Μιχαήλ 
Καρανάσιος και Μάλαμας Λιάρας.

Πίστευαν πως τα πεύκα της πε
ριοχής αλλά και η δική τους εχεμύ
θεια αποτελούσαν απόλυτη εγγύη

ση για την «προστασία» τους. «Λο- 
γ άριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδό
χο». Πολύ γρήγορα έγιναν αντι
ληπτοί από άνδρες του Τμήματος 
Ασφάλειας Σερρών, στους οποίους 
είχαν φθάσει πληροφορίες ότι οι 
συγκεκριμένες αποθήκες είχαν με- 
ταθληθεί σε χώρο διακίνησης και 
χρήσης ινδικής κάνναβης.

Αμέσως άρχισαν να παρακολου
θούν διακριτικά και συντονισμένα 
τους τρεις ύποπτους και σε λιγό
τερο από ένα μήνα επιβεβαίωσαν 
τις καταγγελίες.

Η αιφνιδιαστική έρευνα στις 
αποθήκες αποκάλυψε 430 γραμμά
ρια χασίς σε φούντα ανάμεσα σε
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κητή της Π.Υ. Ελευθερούπολης για 
τους παρευρισκομένους.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Στις 8 Φεβρουάριου θεμελιώθη- 
Τ. κε το νέο ιδιόκτητο κτίριο της Πυ

ροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευθε
ρούπολης με πρωτοβουλία του νο
μάρχη Καβάλας.

Στην τελετή παραβρέθηκαν: ο 
διοικητής της Δ.Π.Υ.Π. Θεσσαλονί
κης, βουλευτές της περιοχής, οι 
στρατιωτικές και πολιτικές αρχές 
της πόλης, ο διοικητής της Π.Υ. 
Ελευθερούπολης και ο διοικητής 
της Π.Υ. Καβάλας.

Μετά το τέλος της θεμελίωσης 
έγινε μικρή δεξίωση από τον διοι-

ΚΕΡΚΥΡΑ

Κέφι, χαρά, ξεφάντωμα επικρά
τησαν στον αποκριάτικο χορό της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυ
ρας που πραγματοποιήθηκε στις 
αρχές Μάρτη σε γνωστό κοσμικό 
κέντρο του νησιού. Παραβρέθηκαν 
τετρακόσια περίπου άτομα, αστυ
νομικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, 
συγγενείς και οι τοπικές αρχές.

Με μεγάλη προθυμία συμμετεί
χαν οι αστυνομικοί της Κέρκυρας 
στο κάλεσμα του νομάρχη για 
προσφορά αίματος. Η εθελοντική 
αιμοδοσία οργανώθηκε και πραγ
ματοποιήθηκε στο κτίριο της νο
μαρχίας Κέρκυρας και θα βοηθήσει 
κύρια τα παιδιά που πάσχουν από 
μεσογειακή αναιμία.

Από την εκδήλωση αυτή είναι 
και το φωτογραφικό στιγμιότυπο.

όγκους χορτοδεμάτων και οδήγησε 
στην ταυτόχρονη σύλληψη των 
δραστών.

Στιγμιότυπο από τη τελετή θεμε
λίωσης.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Του Αρχιμ. Ευσεβίου Πιστολή, 

Ιεροκήρυκα - Αστυν. υποδιευθυντή

Αν ο θάνατος του Κυρίου μας 
πάνω στο Σταυρό εσήμαινε την α
ποθέωση της βίας και την προσω
ρινή κατίσχυση των ανθρώπων του 
σκότους, που κατέπνιξαν μέσα στο 
αίμα τη φωνή του Δικαίου, αντιθέ- 
τως η Ανάστασή Του είναι η από
δειξη της ουσιαστικής αδυναμίας 
των δυνατών και η πανηγυρική επι
βεβαίωση της δύναμης της αγάπης 
και της καλωσύνης, είναι η δικαίω
ση της ελπίδας, το ξεκίνημα για μια 
νέα ζωή, νέα δημιουργία μέσα στην 
ανθρωπότητα. Το «Χριστός Ανέ- 
στη» που επαναλαμβάνουμε κάθε 
μέρα τούτο τον καιρό οι χριστιανοί 
μεταξύ μας, δεν είναι ένας τυπικός 
χαιρετισμός, αλλά η θριαμβευτική 
διακήρυξη της αληθινής νίκης της 
ζωής πάνω στη μάζα, της χαράς 
πάνω στο πόνο, του προσώπου πά
νω στο άτομο. Ο αναστημένος Χρι
στός μεταδίδει σε όλους, όσοι Τον 
πιστεύουμε, μερίδιο από τη νίκη 
και τη δόξα Του. Γιατί είναι ο μεγά
λος μας Αδελφός, ο «πρωτότοκος 
πόσης κτίσεως».

Κι’ έχουμε σήμερα, περισσότε
ρο από κάθε άλλη φορά, ανάγκη να 
γευθούμε στη ζωή μας την Ανά
σταση και τους καρπούς της. Γιατί 
σήμερα το άγχος, η αδικία, η κατα
πίεση, η περιφρόνηση, η υποβάθ- 
μιση της ποιότητας της ζωής μας, η 
εσωτερική μας ανεστιότητα, η έν
τονη παρουσία του ευδαιμονισμού, 
η αποστασία, όλα μαζί τονίζουν πό
σο λίγες ελπίδες απέμειναν για να 
ξαναγίνουμε ελεύθεροι και να χα- 
ρούμε το Φως που σκόρπισε στη γη 
για τα παιδιά Του ο Θεός. Τα προ
βλήματα του κόσμου έχουν προσ- 
λάθει εκρηκτικές διαστάσεις, η 
πείνα θερίζει τον τρίτο κόσμο, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα βάναυσα

καταπατούνται, οι εστίες του πο
λέμου δεν σθύνουν εύκολα. Και τα 
ανθρώπινα μίση, οι μικρότητες, τα 
μικροσυμφέροντα, ο ατομισμός και 
οι εγωισμοί διαφεντεύουν τη ζωή 
μας. Πόσο στ’ αλήθεια στένεψαν τα 
περιθώρια για ειρήνη, αγάπη, ειλι
κρίνεια, πνευματική απόλαυση και 
χαρά.

Κοιτάζοντας τον κόσμο γύρω

μας απογοητευόμαστε. Τι να περι
μένει κανείς από μια αλλοτριωμένη 
κοινωνία, σκεπτόμαστε. Παντού 
φαίνεται να κυριαρχεί το πάθος της 
κακίας. Παντού φαίνεται να δεσπό
ζουν οι Σταυρωτές... Αλλ’ όχι. Η 
Ανάσταση του Χριστού διαψεύδει 
τις απαισιόδοξες προβλέψεις μας. 
Μας μεταδίδει ελπίδα κι’ εγκαρ- 
δίωση, εμπεδώνει μέσα μας την πί-



στη στη δύναμη της αγάπης στην 
ακατάλυτη ισχύ του πνεύματος. 
Όσοι ανήκουμε στο Χριστό πι
στεύουμε πως η τελική νίκη θα εί
ναι μαζί μας. Στην Ανάσταση φθά
νουμε ύστερα απ’ τον Γολγοθά. 
Σηκώνοντας ο καθένας το Σταυρό 
του, ατενίζουμε την Ανάσταση. Και 
δικαιώνουμε τους μύχιους πόθους 
μας για ανθρωπιά, για ελευθερία, 
για τιμιότητα.

Όσοι θέλουμε να ανήκουμε σε 
μια κοινωνία που δεν θα ξανασταυ- 
ρώνει το Χριστό και μαζί Του τα ι
δανικά που συγκινούν κάθε σωστό 
άνθρωπο, ας πάρουμε δύναμη απ’ 
την Ανάστασή Του και ας προχω
ρήσουμε με ελπίδα στον αγώνα ε
νάντια σ' εκείνους που πολεμούν 
κάτω σε τούτη τη γη, την εικόνα 
του Θεού, τον άνθρωπο και την 
ανθρωπιά. Μόνο η παρουσία τέ
τοιων αγωνιστών, εμπνεομένων 
από την Ανάσταση μπορεί να γίνει 
έντονη διαμαρτυρία για την κυ
ριαρχία του κακού,και ταυτόχρονα 
θεμελιακός παράγοντας για την 
εξουδετέρωσή του. Έτσι η Ανά
σταση του Χριστού δεν θα μείνει 
ένα εθιμικό τυπικό επετειακό γε
γονός, έτσι απλώς και μόνο για να 
σπάει τη μονοτονία της ζωής μας, 
θα γίνει -  όπως και είναι -  αφετη- 
ριακό σημείο για τη δική μας πρώτα 
σωστική αυτοσυνειδησία και ύστε
ρα για της γενιάς μας και του κό
σμου μας τη σωστή πορεία. Γιατί 
ουσιαστικά αν η θεία Ανάσταση δεν 
οδηγεί όλους μας στην αληθινή 
Επανάσταση της αγάπης και της 
δικαίωσης, τότε δεν εκπληρώνει τις 
βαθύτερες συντεταγμένες της και 
δεν ουσιοποιεί τις εσώτερες ψυχι
κές παρορμήσεις μας.

□

Το κόκκινο αβγό 
στην ιστορία

Η Πασχαλιά, η Ανάσταση κι η Ά
νοιξη στήνουν αγκαλιαστά τρικού
βερτο χορό τούτες τις μέρες. Είναι 
από τα πιο αγαπημένα γιορτάσια του 
ελλαδικού χώρου αφού συνδυάζει 
το ξαναγέννημα της φύσης με τη

ζωή την ασυγκράτητη ρ ' όλη την 
πλάση, τη νίκη της πάνω στο θάνατο, 
στο σκοτάδι.

Αυτή η νίκη όρισε από τα πανάρ- 
χαια χρόνια τα σύμβολά της και τα 
μετέφερε με μικρές παραλλαγές ως
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τις μέρες μας, σ’ όλους τους ανθρώ
πινους πολιτισμούς.

Ένα απ’ αυτά, το πιο αγαπημένο 
σε μικρούς και μεγάλους, απαραίτη
το στολίδι του πασχαλινού τραπε
ζιού είναι το κόκκινο αβγό. Οι παιδι
κές μας αναμνήσεις μας φέρνουν 
χαράματα της Κυριακής στους κή
πους των σπιτιών να ψάχνουμε ανά
μεσα σε χόρτα, θάμνους και λου
λούδια, τ’ αβγά που θα μας άφηναν 
τα λαγουδάκια τη νύχτα.

Ή ν’ αναζητούμε, δοκιμάζοντάς 
το στα δόντια, το πιο γερό για ν’ ανα
μετρηθούμε τσουγκρίζοντας με 
συγγενείς και φίλους, κάτω απ’ τις 
αναστάσιμες καμπάνες και τις λάμ
ψεις των βεγγαλικών που έσχιζαν 
τον ουρανό.

Πλουσιότερα ακόμα τα έθιμα γύ
ρω από το πασχαλινό αβγό στην ελ
ληνική επαρχία, με παραλλαγές για 
τον καθ’ ένα, ανάλογα με την ηλικία, 
το φύλο και την οικογενειακή του 
κατάσταση.

Η προέλευση του κόκκινου α
βγού είναι προϊστορική. Η παγκό
σμια μυθολογία το τοποθετεί με συ
γκεκριμένα στοιχεία σε δοξασίες 
του Πολυνησιακού τοτεμισμού, του 
βραχμανισμού, του βουδισμού, του 
κομφουκισμού, του ζωροαστρισμού 
και τέλος του ελληνικού δωδεκά
θεου.

Σ’ όλες τις θρησκείες θεωρείται 
πηγή ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
για τους ειδωλολάτρες σήμαινε ό,τι 
και για τους χριστιανούς στη συνέ
χεια. Απ’ τα αβγά βγαίνουν τα κοτό
πουλα, αυτά γίνονται κότες και γεν
νούν αβγά, έτσι ο κύκλος της ζωής 
ολοκληρώνεται και συνεχίζεται χω
ρίς σταματημό.

Στον Αιγυπτιακό πολιτισμό εμ
φανίζεται αβγογέννητη η Ίσιδα, κο
ρυφαία θεά της ομορφιάς και της 
κομψότητας. Ακόμα από το στόμα 
κάποιας περίεργης θεότητας των 
Φαραώ προβάλει ένα κατακόκκινο 
αβγό στο χρώμα της φωτιάς.

Στην αρχαία Ελλάδα αβγογέννη- 
τοι ήταν: η ωραία Ελένη γυναίκα του 
βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαου και 
«αιτία» του Τρωικού Πολέμου και τα 
αδέλφια της Κάστορας και Πολυ
δεύκης.

Συχνά ζωγραφίζονταν τα αβγά 
της πέρδικας και θεωρούνταν σαν 
τροφή ισάξια με την αμβροσία, την

ιερή τροφή των Ολύμπιων θεών.
Σύμφωνα με μια ακόμα εκδοχή το 

κόκκινο χρώμα του αβγού ήταν συν- 
δεδεμένο με τους προχριστιανικούς 
θανάτους θεών τόσο στην αρχαία 
Ελλάδα (Άδωνης) όσο και στην Ρώ
μη (Αττης).

Περνώντας τώρα στο χριστιανικό 
χώρο και ειδικότερα στην ελληνική 
πραγματικότητα βρίσκουμε «τα 
βαμμένα αβγά να καθιερώνονται 
σαν σύμβολα, πια, για το αίμα του 
θεάνθρωπου που χύθηκε για τη σω
τηρία της αμαρτωλής ανθρωπότητας 
από το προπατορικό αμάρτημα». 
Μέσα απ’ αυτά περνά το ελπιδοφόρο 
ανοιξιάτικο μήνυμα, η ανανέωση, η 
αναγέννηση. «Αν δεν σπάσει κόκκι
νο αβγό, άνοιξη δεν βλέπει το χω
ριό» λέει χαρακτηριστικά η λαϊκή 
σοφία.

Πλήθος ερμηνείες που ή αγγί
ζουν τα όρια του φανταστικού ή 
πλησιάζουν την λογική και την 
πραγματικότητα, δίνονται για το τι 
συμβολίζει στ’ αλήθεια το πασχαλι
νό αβγό.

Μια απ’ αυτές αναφέρεται στο 
«απίστευτο» άκουσμα της ανάστα
σης του Χριστού που κανένας δεν το 
παραδεχόταν. Ξαφνικά κάποια γυ
ναίκα που κρατούσε ένα καλάθι α
βγά φώναξε: «Μπορεί από άσπρα να 
γίνουν κόκκινα;» Μονομιάς τ ’ αβγά 
κοκκίνισαν και όλοι πίστεψαν το 
«νέο».

Η πιο «προσγειωμένη» ερμηνεία 
αναφέρει ότι τα αβγά σ’ όλη τη διάρ
κεια της Σαρακοστής συσσωρεύο
νταν και περίσσευαν σ’ όλα τα σπίτια. 
Κι’ αυτό γιατί οι νοικοκυραίοι νή
στευαν ενώ παράλληλα, λόγω και 
της εποχής οι κότες γεννούσαν με 
αφθονία. Οι νοικοκυρές έβρισκαν 
έτσι τον πιο απλό τρόπο για να τα 
καταναλώσουν βάφοντάς τα και φι
λεύοντας τα παιδιά στην αρχή, κι αρ
γότερα τους ξένους. Τέλος το φίλε
μα μετατράπηκε σε δώρο και συνη
θίζονταν η προσφορά αβγών από 
τους μικρούς στους μεγάλους, από 
τους μαθητές στους δάσκαλους, 
από τους χριστιανούς στον Πα
τριάρχη, από τους υπήκοους στο 
βασιλιά.

Η ιδέα αυτή κυριάρχησε στα βυ
ζαντινά χρόνια και κατά τη διάρκεια 
της τουρκοκρατίας αποτέλεσε το πιο 
ευπρόσδεκτο δώρο που έκαναν οι

χριστιανοί στους τούρκους άρχο
ντες.

Τα κόκκινα αβγά βάφονται τη 
Μεγάλη Πέμπτη και τις επόμενες 
πέντε Πέμπτες. Συχνά τα στόλιζαν 
με ζωγραφιές και πλουμίδια όπως 
μαργαρίτες, φτέρες κι αγριολού
λουδα. Πρώτη βαφική ύλη ήταν το 
ξύλο «μπακάμη» που το παραλλήλι
ζαν με το Τίμιο Ξύλο.

Στις αγροτικές περιοχές οι νοι
κοκυρές βάζουν το καλύτερο αβγό 
στα εικονίσματα αντικαθιστώντας το 
παλιό που έχουν τοποθετήσει εκεί 
το προηγούμενο Πάσχα. Το περσινό 
το θάβουν στη γη για να βοηθήσουν 
στην καλή καρποφορία.

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός παρομοίαζε 
τα κόκκινα αβγά με την Αγία Τριάδα 
ακριβώς γιατί αποτελούνται από τρία 
συστατικά (το τσόφλι, το ασπράδι και 
τον κροκό).

Το τσούγκρισμα πιστεύεται πως 
δίνει δύναμη στο νικητή και τον βοη
θάει να προοδεύσει στη ζωή του.

Στη Δυτική Μακεδονία τα τσου- 
γκρίσματα συνδέονταν με προβλέ
ψεις για επικείμενο αρραβώνα ή γά
μο ή γέννα όταν γίνονταν ανάμεσα 
σε γυναίκες.

Οι άνδρες απ’ την πλευρά τους 
πολλές φορές έβαζαν γερά χρημα
τικά στοιχήματα στο τσούγκρισμα 
και τα χρήματα που μαζεύονταν τα 
διέθεταν για κοινωφελείς σκοπούς.

Στις μέρες μας το αβγό κυριαρχεί 
ακολουθούμενο από τα περισσότε
ρα έθιμα του παρελθόντος. Κι εξα
κολουθεί Υα «μαγεύει» μικρούς και 
μεγάλους ακόμα κι αν στολίζει όχι 
μόνο το πασχαλινό τραπέζι αλλά και 
τις βιτρίνες, χάρτινο γεμάτο καρα- 
μέλλες, σοκολατένιο ή κερί διακο- 
σμητικό. Και θα ζει όσο κι ο κόσμος 
μια που ο αγώνας και η νίκη της ζωής 
πάνω στο θάνατο δεν τελειώνει πο
τέ.

Βιβλιογραφία

• ’ Πασχαλινάκαι της Ανοιξης». Δημ. 1. Δουκά
του, εκδόσεις Φιλιππότη.

• ’Σταχυολογήματα» -  Λαογραφικά της Βλά- 
στης και της Εορδαιας» Φώτη Βίττη.
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ΙΑΤΡιΚΗ IIP

_ Κ ι όμως
η καθαριότητα... 
βλάπτει

Η υπερβολική καθαριότητα των 
αυτιών βλάπτει.
Όταν για το καθάρισμα των αυτιών 
χρησιμοποιούμε σαπούνι συχνά, 
εξασθενίζουμε την ιδιότητα που 
έχει από τη φύση του το δέρμα του 
αυτιού να αντέχει στις επιθέσεις 
των μικροβίων και είναι ευκολότερα 
προσιτό στις μολύνσεις. Το σαπούνι 
καθώς αναμειγνύεται με την κυψε
λίδα, στέκεται στον ακουστικό πόρο 
σε στερεά μορφή. Το υπερβολικό

__τρίψιμο και ιδιαίτερα όταν γίνεται
με τα πλαστικά μπαστουνάκια προ- 
καλεί επιφανειακές βλάβες του 
επιθηλίου. Η ωτίτιδα και διάφορες 
άλλες μολύνσεις μπορούν πλέον 
να εισβάλουν στον ακουστικό πόρο 
και να τον ερεθίσουν.

Γνωρίζετε ότι:

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας 
μοιάζουν πολύ με της ηλίασης; Πο
νοκέφαλος έντονος, αλλαγή χρώ
ματος (χλώμιασμα ή κοκκίνισμα),

-----εφίδρωση, ίλιγγος και τάση προς
εμετό. Η θερμοπληξία είναι αποτέ
λεσμα μακριάς παραμονής σε υγρό 
και πολύ θερμό μέρος. Οι ενέρ
γειες που πρέπει να γίνουν για την 
αντιμετώπιση της θερμοπληξίας εί
ναι αφαίρεση των ρούχων του αρ
ρώστου και καλός αερισμός του 
χώρου στον οποίο βρίσκεται. Επί
σης παγωμένες κομπρέσες στο μέ
τωπο και ελαφρό μασάζ στα άκρα

και στο στήθος βοηθούν σημαντικά 
όταν η περίπτωση δεν είναι αρκετά 
σοβαρή. Σε σοβαρό περιστατικό ο 
γιατρός είναι απαραίτητος.

Η ποικιλία 
της τροφής 
απομακρύνει 
τον καρκίνο

Μια εκδοχή 
για τους 
ρευματισμούς
Έχετε ρευματισμούς και δεν μπο

ρείτε να τους θεραπεύσετε με 
φάρμακα και γιατροσόφια; Τελευ
ταίες ιατρικές μελέτες προτρέπουν 
τους πάσχοντες σε αύξηση της σε
ξουαλικής δραστηριότητας. Σύμ
φωνα πάντα με τη γνώμη των ειδι
κών ο οργανισμός παράγει τότε 
πλεόνασμα κορτιζόνης που ανα
κουφίζει από τους ρευματικούς πό
νους για τέσσερες ως έξη ώρες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

□

Μη τρώτε συνέχεια τις ίδιες τρο
φές. Κινδυνεύετε να προσβληθείτε 
ευκολότερα από καρκίνο.
Ένα μόνο καρκινικό μόριο μπορεί 
να προκαλέσει καρκίνο αλλά έρευ
νες αποδεικνύουν ότι όταν κατανα
λώνονται μεγάλες ποσότητες καρ
κινογόνων αυξάνονται κατά πολύ οι 
πιθανότητες προσβολής από την 
ασθένεια.
Φυσικές καρκινογόνες ουσίες σύμ
φωνα με τη γνώμη των επιστημό
νων βρίσκονται σε πολλές από τις 
τροφές όπως στα μανιτάρια, τα τοστ 
και σ’ όλα τα κρέατα τα ψημένα στα 
κάρβουνα.
Είναι αδύνατο να αποφύγει ο κατα
ναλωτής όλες τις καρκινογόνες 
τροφές λόγω της συχνότητας με 
την οποία τις συναντάμε, η ποικιλία 
όμως της διατροφής ελαχιστοποιεί 
τις πιθανότητες προσβολής από τα 
καρκινογόνο μόρια που περιέχουν.

Οδοντοθεραπεία 
σε μια μόνον επίσκεψη

Ευχάριστα νέα από το Παρίσι 
για όσους πάσχουν από πονόδο
ντους ή πονοκεφαλιάζουν και μόνο 
στην ιδέα ότι κάποια στιγμή στη 
ζωή τους θ’ αρχίσουν μια πορεία 
οδοντοθεραπείας. Συγκεκριμένα 
με μια νέα μέθοδο που εφαρμό
ζουν δύο Γάλλοι οδοντίατροι, ο α
σθενής μπορεί να περνά από την 
παθητική διάγνωση αμέσως στην 
ενεργητική θεραπεία με τη βοήθεια 
ενός κομπιούτερ. Αυτός δίνει πλη
ροφορίες για τα υλικά που πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν και το μέγε
θος που χρειάζεται να έχει το τε
χνικό δόντι. Ένα άλλο μηχάνημα 
δε κατασκευάζει το νέο δόντι. Η τι
μή της νέας μεθόδου κυμαίνεται 
από 18 - 60.000 δολάρια ανάλογα 
με τις περιπτώσεις.
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Μετά το στενό του Πόρου βγαί
νοντας κανείς από τα νησάκια Τσε- 
λεβίνια, βλέπει αντικρυστά του το 
βράχο της Ύδρας. Στην αγκαλιά του 
φωλιασμένα αρχοντικά από πέτρα κι 
αυτά, κονάκια καπεταναίων παλιό- 
τερα, καταλύμματα κοσμοπολιτών 
με παράδες σήμερα φιλοξενούν 
τους εραστές του ήλιου και της θά
λασσας τους λάτρεις της Ύδρας.

Γύρω από το γραφικότατο λιμάνι 
του νησιού βρίσκονται τα σπίτια των 
καπεταναίων του 18ου και 19ου αιώ
να, σωστά μουσεία όσα έχουν δια
τηρηθεί με την επίπλωση και τη δια- 
κόσμηση της εποχής εκείνης.

Κάθε γωνιά, κάθε στενό κι ακρο
γιάλι της Ύδρας εκπέμπει τη δική 
του μαγεία, έχει τη δική του ομορ
φιά. Το φωτεινό γαλάζιο του Σαρώ
ν ικού σμίγει αρμονικά με το σκούρο 
γκρίζο των βράχων των πέτρινων 
αρχοντικών και τα έντονα μπλε 
και πράσινα παραθυρόφυλλα απο
τελούν την πιο γλυκειά παραφωνία 
σ’ αυτό τον υπέροχο φυσικό πίνακα.

Οι ομορφιές της Ύδρας δώσαν 
τα πρώτα καλλιτεχνικά ερεθίσματα, 
τις πρώτες συγκινήσεις, σε γνω
στούς ζωγράφους όπως ο Χατζηκυ- 
ριάκος - Γκίκας, ο Π. Τέτσης, ο Π. 
Παντελάκης και ο Ν. Νικολάου που 
γεννήθηκαν στο νησί.

Τα σημαντικότερα απ’ τα αξιο
θέατα της Ύδρας είναι: τα ιστορικά 
σπίτια Λάζαρου Κουντουριώτη, 
Μπουντούρη, Κριεζή, Μιαούλη, 
Βούλγαρη, Τσαμαδού. Το Μουσείο 
με το αρχείο των εγγράφων της ε
πανάστασης καθώς και με αρχείο 
εγγράφων της οικογένειας Κου
ντουριώτη, και 14 ακόμα τόμους ση
μαντικών ιστορικών εγγράφων που 
αναφέρονται στην Ύδρα.

Το ιστορικό μοναστήρι Κοιμή
σεως της Θεοτόκου που έχει και τον

τάφο του Λάζαρου Κουντουριώτη, ο 
Άγιος Ιωάννης Καραγιάννης με τοι
χογραφίες του 18ου αιώνα. Ο Προ
φήτης Ηλίας. Το Μοναστήρι της Αγ. 
Ευπραξίας. Η Επισκοπή. Ο Βληχός. 
Το Μοναστήρι Ζούρβας και τέλος ο 
φάρος στο ακρωτήριο Ζούρβας. 
Επίσης αξιοπρόσεχτες είναι οι πα
ραλίες Καμίνι και Μανδράκι.

Η Ύδρα παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και σαν τόπος που μπο
ρεί κανείς να περάσει ευχάριστα το 
Πάσχα με όλα τα έθιμα και τις παρα
δόσεις που σημαδεύουν αυτές τις 
μέρες την Ελλάδα αλλά και κάποιες 
ιδιαιτερότητες που συναντιώνται 
μόνο στην Ύδρα και αναβιώνουν 
κάποιο μικρό κομμάτι της ιστορίας 
του τόπου μέσα από τις μνήμες του 
λαού του.

Στην Ύδρα θα απολαύσει τη μο
ναδική ομορφιά και γραφικότατη 
περιφορά των επιτάφιων στα στενά 
του νησιού το βράδυ της Μ. Παρα
σκευής. Οι επιτάφιοι του Ά ϊ Δημή- 
τρη, της Υπαπαντής του Αγίου 
Κων/νου του Αϊ Γιάννη και της Πα
ναγιάς γίνονται πρωτοπόροι στην 
πιο μύστηριακή και συναρπαστική 
νυχτερινή πολιορκία του νησιού με 
τη συνοδεία του αρωματισμένου απ' 
τα μοσχολίβανα και τις πασχαλιές 
θαλασσινού μαΐστρου.

Παράλληλα στην παραλία των 
Καμινιών «ο επιτάφιος των ναυτι
κών» κάνει την καθιερωμένη του 
βουτιά στη θάλασσα μαζί με όλη του 
την ακολουθία των εξαπτέρυγων, 
των ναυτικών και του παπά. Ψάλλο
νται γλυκύτατοι ύμνοι και εγκώμια, 
τα νερά αγιάζονται κι εξημερώνεται 
το πέλαγος για «καλές μπουνάτσες» 
και «καλά ταξίδια». Το έθιμο αυτό 
που έχει τις ρίζες του κάπου στο 
1900 το ξεκίνησαν οι Καμινιώτες 
ψαράδες με σκοπό το γαλήνεμα και 
την υποταγή της θάλασσας στον 
άνθρωπο.

Τέλος η Ανάσταση και το επεισο
διακό κάψιμο του Ιούδα με τις αυτο
σχέδιες μπόμπες και τα βαρελότα 
κλείνουν θορυβώδικα το γιορταστι
κό σκηνικό των ημερών, το σχετικό 
με τις θρησκευτικές παραδόσεις 
γιατί κάποιες άλλες (γαστρονομικού 
περιεχομένου) θα συνεχίζονται για 
ώρες και ίσως για μέρες.

□
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ΣΙΒΗΡΙΑ: Οδοιπορικό σε μια 
ήπειρο. Του Βασίλη Νικολόπου- 
λου δ/ντή σύνταξης στην εφη
μερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».
Εκδόσεις: ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ - Α.Α. 
ΛΙΒΑΝΗ.

«Μια ολόκληρη ήπειρο» λέει τη 
Σιβηρία στο «Οδοιπορικό» του ο 
Βασίλης Νικολόπουλος. Ένα ολό
κληρο σόμπαν και για την απερα
ντοσύνη της και για κείνο το κάτι 
άλλο, το μυστηριακό και το απόκο
σμο που διαχέει το όνομά της. Σ' 
ένα τέτοιο σόμπαν ανιχνευτής α
ντικειμενικός, ο Βασίλης Νικολό- 
πουλος, με το διεισδυτικό μάτι του 
ρεπόρτερ, «ανοιχτά πάντα κι άγρυ
πνα τα μάτια της ψυχής του» (Σο
λωμός - «Πορφύρας»), μας δίνει 
τώρα τη συναρπαστική μαρτυρία 
του για τη Σιβηρία και τη Σοβιετική 
Ένωση.

Από τον πρόλογο του βιβλίου 
που έκανε ο 

Αντώνης Σαμαράκης

Κωστής Α. Βάρφης

Η ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΤΟΧΟΣ
ΤΗΣ ΛΕΟΠΟΛΔΙΑΝΗΣ 

ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΤΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δύο άγνωστα  υπομνήματα, ίων διπλωματών 
O’Sullivan de Grass (1860) και J. Greindl (1876) 

στους βασιλείς του Βελγίου.

Δοκίμιο - Ιστορία 11

Το ιστορικό αυτό δοκίμιο των εκδό
σεων ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ περιέχει δυο ά
γνωστα υπομνήματα των διπλωμα
τών Ο’ Sallivan de Grass (1860) και 
S. Greindl (1876) στους βασιλείς 
του Βελγίου. Σχολιάζονται το Βελ
γικό ενδιαφέρον για την Νοτιοανα
τολική Λεκάνη της Μεσογείου και

την πρόθεση της Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας να διαπραγματευθεί 
με ξένες δυνάμεις την ΚΥΠΡΟ και 
τα νησιά του Αιγαίου. Το μέχρι τώ
ρα ανέκδοτο αρχειακό υλικό παρέ
χει επί πλέον και μια σειρά οικονο
μικά και δημογραφικά στοιχεία για 
τα παραπάνω νησιά.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ο Τυφλός Ταξιδιώτης
Μυθιστόρημα

i k \ι» ι Ιλ ΚΛλ l:\SlilHI

Ο ΤΥΦΛΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ  
είναι το νέο βιβλίο του Γιώργου 
Παπακυριάκη που κυκλοφόρησε 
στη σειρά ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟ
ΓΟΤΕΧΝΙΑ από τις εκδόσεις 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ.

Είναι το τέταρτο του συγγραφέα 
μετά «Το δωμάτιο του γορίλα», το 
«Καβάλα στη χελώνα» και το θεα
τρικό «Δατς ώλ».

Το τοπίο είναι καθημερινό. Ίδιο, 
λίγο πολύ, παντού. Με προδιαγρα
φές παρακμής και αδιέξοδου. Τυ
φλοί ταξιδιώτες το διασχίζουνε δι- 
σταχτικά. Κρατάνε το μπαστούνι 
του Οιδίποδα και ανιχνεύουνε οδό.

Η Νίνα στροβιλίστηκε ανάμεσά 
τους και ναυάγησε. Αρχίζει να πα
λεύει με τα πράγματα. Και με τον 
εαυτό της που «κατασκευάσανε» τα 
πράγματα.

Άραγε η ελπίδα της να βρει το 
δρόμο που ονειρεύτηκε να είναι 
μόνο αυταπάτη και αφέλεια;

Ένα βιβλίο που διαβάζεται σε 
πολλά επίπεδα, χωρίς υπαρξιακούς 
κλαυθμηρισμούς, αναπάντεχα αι
σιόδοξο στην ανθρώπινη οσμή του.

ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ

ΛΑΖΟΓΕΡΜΑΝΟΙ

ΣΤΟ ΧΑΣΤΗΣ

« Λ α ζο γερ μ α νο ί» : Τιτλοφο
ρείται το βιβλίο του Μιλτιάδη 
Παπανάγου που περιλαμβάνει 
μια σειρά διηγημάτων. Το διή
γημα «Λαζογερμανοί», απ’ όπου 
και ο τίτλος του βιβλίου πρωτο- 
δημοσιεύτηκε στο ελληνόφωνο 
περιοδικό της Φρανκφούρτης 
«Ο Σταθμός». Το Αουγκούστος 
Βιντελικόρουμ στην εφημερίδα 
«Τα Νέα». Το ίδιο διήγημα στα 
γερμανικά στη συλλογή Zwi- 
schen zwei Ciganten, Βρέμη.
Η έκδοση είναι του ΣΤΟΧΑΣΤΗ.

u tm  m m

Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 
Καστανιώτη τρία νέα λευκώματα 
του Γιάννη Ιωάννου: ΤΟ ΘΑΥΜΑ -  
ΠΟΙΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ και ΤΟ 
ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ.
Ο ταλαντούχος γελοιογράφος σχο
λιάζει ανεξάντλητος τα παράδοξα 
και απίστευτα της πολιτικής μας 
καθημερινότητας. Το ΜΕΓΑΛΟ Α
ΦΕΝΤΙΚΟ είναι 96 σελίδων ενώ τα 
άλλα δυο λευκώματα αποτελούνται 
από 158 σελίδες.
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2ΠΟΡ

Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης
Ρεπορτάζ'.Θανάσης Αλιφέρης

Στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» 
του Πειραιά έγινε τον Απρίλιο, 
(14-20), το Πανευρωπαϊκό Πρωτά
θλημα Πάλης, με συμμετοχή 25 
χωρών από όλη την Ευρώπη.

Το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
πάλης, που είναι η δεύτερη μεγα
λύτερη διοργάνωση μετά τους Ο
λυμπιακούς αγώνες στο χώρο της 
πάλης, σημείωσε μεγάλη επιτυχία 
και απέδειξε, για μια ακόμη φορά 
πως η χώρα μας είναι έτοιμη πλέον 
να διοργανώνει με επιτυχία οποια
δήποτε μεγάλη αθλητική εκδήλω
ση.

Η Ελλάδα συμμετείχε στην 
διοργάνωση με 20 αθλητές και στα 
δυο «στύλ» πάλης - ελληνορωμαϊ
κής και ελευθέρας. Με την ευκαι
ρία των αγώνων συζητήσαμε με α
θλητές που μέχρι σήμερα με τις 
διακρίσεις τους πρόβαλαν διεθνώς 
την χώρα μας αλλά και το άθλημα 
της πάλης. Ορισμένοι απ’ αυτούς 
ανήκουν στο χώρο των Σωμάτων 
Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστική).

Ποικιλίδης Γεώργιος -  αστυφύλα
κας

«Α.Ε.»:Τι μπορεί να προσφέρει το 
άθλημα της πάλης στην κοι
νωνία και τ ι θα πρέπει να γί
νει, κατά τη γνώμη σου, 
για να αναπτυχθεί.

-  «Ο αθλητισμός είναι φορέας προ
σωπικής ολοκλήρωσης στην 
κοινωνία. Η άμιλλα που 
προσφέρει βοηθά στη σωστή 
επικοινωνία μεταξύ ανθρώ
πων και στην ειρηνική λύση 
των προβλημάτων και δια
φορών. Η αθλητική οικογέ

νεια πρέπει να είναι προέ
κταση του βασικού κύτταρου 
της κοινωνίας > της οικογέ
νειας. Η πολιτεία πρέπει να 
υποστηρίξει τη σωστή ανά- 
πτυξη-εξέλιξη του αθλητι
σμού σαν κοινωνικό αγαθό.

Το άθλημα της πάλης πρέπει να 
βγει από το περιθώριο, να 
μπει και στα σχολεία επειδή 
μπορεί να πλάσει το χαρα
κτήρα του ανθρώπου. Χρειά
ζεται αποκέντρωση, να φύγει 
από την Αθήνα και Θεσσα
λονίκη. Είναι και ένα άθλημα 
που εκφράζει τον πληθυσμό

στην επαρχία επειδή είναι 
καθαρό, γνήσιο και ανταπο- 
κρίνεται στη ψυχική αγνότη
τα του επαρχιακού πληθυ
σμού. Πρέπει να φτιάξουμε 
σωστούς ανθρώπους στη 
κοινωνία, και μετά πρωτα
θλητές. Τα σωστά άτομα εί
ναι υποδομή για σωστό πρω
ταθλητισμό».

Ποώδης Γεώργιος-αστυφύλακας

«Α.Ε.»: Η πάλη θεωρείται από τον 
περισσότερο κόσμο σαν ένα 
άθλημα βίαιο και επιθετικό. 

.Τι έχεις να παρατηρήσεις 
πάνω σ’ αυτό;

-  «Το άθλημα, με τις σωστές προϋ
ποθέσεις συνεισφέρει στη 
διαμόρφωση σωστού χαρα
κτήρα. Θα πρέπει σαν άθλη
μα ν' ανοιχτεί σ’ όλο το κό
σμο, και γι' αυτό δουλεύου
με όχι μόνο για το πρωτα
θλητισμό αλλά για το άθλημα 
σαν φορέας κοινωνικής α
νάπτυξης προπάντων για τα 
λαϊκά στρώματα.

Οι γονείς πρέπει να πλησιάσουν 
το άθλημα της πάλης για να 
γνωρίσουν πραγματικά την 
αγωνιστική πάλη. Σαν αρχαίο 
άθλημα της Ελλάδας, νομί
ζω, βασικός στόχος Ολυ
μπιακών αγώνων ήταν η 
συμφιλίωση και εκεχειρία 
κατά τη διάρκεια των αγώ
νων, για κάθε εχθροπραξία.

Σκοπός είναι η αθλητική ιδέα να 
μας διδάξει τη συμφιλίωση 
και την ειρήνη μεταξύ όλων 
των λαών του κόσμου».
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Στέλιος Μυγιάκης
Τραπεζικός υπάλληλος

«Α.Ε.»:Τι σημασία είχε το άθλημα 
της πάλης για σένα;

-  Το άθλημα το αγαπάω πάρα πολύ, 
είναι από τα μεγαλύτερα

κομμάτια της ζωής μου, εκεί 
διαμόρφωσα χαρακτήρα.

Σαν άθλημα μπορεί ακόμη να 
προσφέρει υγεία οτους αν
θρώπους καί να αναπτύξει 
καλούς χαρακτήρες, είναι το 
άθλημα που ταιριάζει στον 
ελληνικό λαό.

Πρέπει, λοιπόν, να μπει στα ε
θνικά προγράμματα σα σχο
λικό άθλημα, να καλλιεργή
σει γυμναστές του αθλήμα
τος σαν προϋπόθεση για την 
αποκέντρωση του αθλήμα
τος ώστε να φτάσει στα χω
ριά σ’ όλη τη χώρα» .

Ηρακλής Δεσκουλίδης

«Α.Ε.»: Ποιες βελτιώσεις και ποιές 
προοπτικές βλέπεις στο χώρο 
του αθλήματος της πάλης;

-«Κατ’ αρχήν οι αίθουσες πάλης, 
στους συλλόγους, θα πρέπει 
σταδιακά να φύγουν από τα 
υπόγεια που βρίσκονται σή

μερα, σχεδόν στο σύνολό 
τους. Χρειάζονται σωστές 
υλικές συνθήκες, εξοπλισμό, 
κλπ. Οι γυμναστές που εκ
παιδεύονται στο Πανεπιστή
μιο πρέπει να έχουν μια ου
σιαστική επαφή με το άθλη
μα της πάλης -  να μάθουν

τουλάχιστον τις βασικές αρ
χές. Ακόμα η πάλη μπορεί να 
προσφέρει με σχεδόν μονα
δικό τρόπο, στην κοινωνική 
αποκατάσταση «ειδικών 
πληθυσμών» (κωφάλαλων, 
τυφλών, κλπ. -  όπως γίνεται 
και σε αρκετές χώρες του 
εξωτερικού), σαν μέσον γυ
μναστικής και ανθρώπινης 
επαφής και ανάπτυξης.

Στο χώρο των προπονητών θα 
πρέπει να εισαχθεί η επι
στήμη για το ανέβασμα του 
επιπέδου των προπονήσεων. 
Σε ένα μεταβατικό στάδιο θα 
μπορούσαν να προγραμμα
τιστούν σεμινάρια, κλινικές 
και να προωθηθεί η επαφή 
και συνεργασία μεταξύ «ε
μπειρικών» και «επιστημό
νων» που υπάρχουν σήμερα 
στη χώρα μας.

Τελικά, το άθλημα της πάλης, 
στη χώρα μας, θα πρέπει να 
αναπτυχθεί σαν ένα μέρος 
κοινωνικής ανάπτυξης από 
τη πλευρά του αθλητισμού

στον οποίο θα μπορούσε να 
βρει ο ελληνικός λαός μια 
έκφρασή του. Το άθλημα, οι 
ρίζες της πάλης έχουν και 
σε παγκόσμια επίπεδα ταυτι
στεί με την ιστορική εξέλιξη 
του πολιτισμού του ελληνι
κού λαού.

Μπάμπης Χολίδης -  Αρχιφύλακας

«Α.Ε.»: Ποια είναι η γνώμη σου για 
τα αναβολικά;

-  «Είμαι ενάντια σε κάθε μορφή
αναβολικών. Προσωπικά δεν 
έχω πάρει ούτε βιταμίνες. 
Στο εξωτερικό, στη Δύση και 
την Ανατολή, όλοι παίρνουν 
αναβολικά, τα οποία μάλιστα 
πουλιούνται ανοιχτά. Στην 
Ομοσπονδιακή Γερμανία, 
αλλά και στις Ανατολικές 
χώρες, υπάρχουν τα καλύ
τερα φαρμακεία αναβολικών, 
που χορηγούνται ύστερα 
από επιστημονικές προδια
γραφές και αναλύσεις ειδι
κών γιατρών (αθλητιάτρων).

Στην πάλη δεν έχει πάρει κανείς 
αθλητής αναβολικά, γιατί 
«πιστεύω» ότι δεν ταιριάζουν 
τα αναβολικά σ’ αυτό το ά
θλημα».

«Α.Ε.»: Σαν αθλητής, πρωταθλη
τής και Ολύμπιο νίκης, ποιο 
μήνυμα θα ήθελες να δώσεις 
στο φίλαθλο κοινό;

-  «Υγεία, Αγάπη και άθληση. Ο α
θλητισμός οδηγεί στην ειρή
νη και τη συναδέλφωση των 
λαών και των ανθρώπων.

Οι νέοι πρέπει να προσέρχονται 
μαζικά στα γήπεδα και τα 
γυμναστήρια. Η Ελλάδα 
χρειάζεται νιάτα γεμάτα δύ
ναμη, υγεία και ελπίδα, κάτι 
που μόνο ο αθλητισμός δίνει 
στον άνθρωπο».



Αρχείο
πληροφόρησης 
στα σχολεία

Αρχείο πληροφόρησης θα ιδρύσει 
το υπουργείο Παιδείας σε κάθε σχο
λείο. Το αρχείο που εντάσσεται στα 
πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματι
κού Προσανατολισμού θα περιέχει 
πληροφορίες για εκπαιδευτικά, επαγ
γελματικά, κοινωνικά και οικονομικά 
θέματα και θα συμβάλλει στην μελλο
ντική σταδιοδρομία των μαθητών. 
Για τη διαμόρφωση του αρχείου θα 
αξιοποιηθεί και η συμμετοχή των 
ίδιων των παιδιών που είναι και οι 
άμεσα ενδιαφερόμενοι.

Τέρμα το τσιγάρο 
για
ολόκληρο χωριό

Πήραν μια σωστή απόφαση και 
την εφαρμόζουν ήδη χωρίς... λοξο
δρομήσεις. Πρόκειται για τους 250 
καπνιστές ενός ολόκληρου χωριού, 
του Καινούριου, που βρίσκεται στο 
Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά από 
ώριμη σκέψη και με αφορμή τα εμ
φράγματα που έπαθαν δυο συγχω
ριανοί τους, οι υπόλοιποι το κουβέ
ντιασαν στο καφενείο και κατέληξαν 
στο ομαδικό κόψιμο του τσιγάρου. Σ ’ 
αυτά... βοήθησε βέβαια και η αύξηση 
της τιμή του, τελευταία.

Για να την επισημοποιήσουν επέ
στρεψαν την άδεια πώλησης τσιγά
ρων στη Νομαρχία.

Μοναδικός πωλητής και καπνι
στής ο ίδιος, ήταν, από το 1966, 
75χρονος συγχωριανός τους που κι 
αυτός τους ακολούθησε στην απόφα
σή τους.

Σώστε τις
θαλάσσιες χελώνες

Η θαλάσσια χελώνα είναι ένα 
χρησιμότατο είδος του ζωικού οικο
συστήματος. Μπροστά στον κίνδυνο 
εξαφάνισής της οι επιστήμονες εφαρ
μόζουν εδώ και λίγα χρόνια συστημα
τικά, προγράμματα διάσωσης, μελε
τώντας τις συνήθειές της. Ένα από τα 
μέτρα προστασίας είναι και το μαρ- 
καρισμά τους στο αριστερό πτερύγιο 
με μεταλλικό σήμα. Επάνω στο σήμα 
αναγράφεται ένας αριθμός και η 
διεύθυνση της ελληνικής εταιρείας 
προστασίας της φύσης. Ψαράδες, 
λοιπόν, προσοχή. Αν ψαρέψετε μια 
τέτοια χελώνα σημειώστε την ημερο
μηνία τον αριθμό της και τον τόπο 
και στείλτε τα στοιχεία στην Επο- 
πτεία Αλιείας.

Στατιστικές υγείας

Διαβάστε μερικά από τα στοιχεία 
«για τη ζωή και το θάνατο» που πε- 
ριέχονται στην ετήσια στατιστική της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας με 
έδρα της τη Γενεύη.

Συντάχθηκε με βάση τα επίσημα 
στοιχεία που έδωσαν τα κράτη για το 
1983.

•  Μακροβιότητα: Πρώτες χώρες η 
Ιαπωνία, Ισλανδία και Ελβετία.

•  Αλκοολισμός: Περισσότεροι θά
νατοι οφειλόμενοι σ’ αυτόν συμβαί
νουν στην Ουγγαρία και Ρουμανία. 
Τελευταία σ’ αυτή την κατηγορία η 
Ισλανδία.

•  Θάνατοι από παθήσεις της στε
φανιαίας: Επί κεφαλής οι Ιάπωνες, 
τελευταίοι οι Ιρλανδοί.

•  Παιδική θνησιμότητα: Το μι
κρότερο ποσοστό συναντιέται στην 
Ιαπωνία ενώ τα μεγαλύτερα στα α

φρικανικά και ασιατικά κράτη.
Τέλος η έκθεση παρουσιάζει ανά

γλυφα την αύξηση σε βαθμό ανησυ
χητικό των θανάτων από καρκίνο του 
πνεύμονα μεταξύ των γυναικών (κατά 
139% στον Καναδά και 93% στις 
ΗΠΑ).

Κάμερα 
που υπακούει 
στο χειριστή

Η υπερσύγχρονη τεχνολογία στην 
υπηρεσία των ανάπηρων. Πρόκειται 
για την νέα κάμερα τηλεόρασης που 
αναπτύχθηκε σε δυτικογερμανικό ερ
γαστήριο και δίνει τη δυνατότητα 
στους χειριστές της να την κατευθύ
νουν με ένα παράγγελμμά τους και 
μόνο.

Η κάμερα διαθέτει ειδικό σύστημα 
αποδοχής φωνητικών εντολών και 
αποθηκεύει τις εντολές, παίρνοντας 
μάλιστα υπόψη και τη φωνή ή τον 
τρόπο ομιλίας του χειριστή. Οι εντο
λές εύκολα σβήνονται ή μετατρέπον- 
ται μετά τη χρήση τους. Βασική ε
φαρμογή βρίσκει κυρίως σε χώρους 
εργασίας ανάπηρων ατόμων.

Οι παλιοί σταθμοί 
του τραίνου

Ποιός δεν τους θυμάται, ποιός δεν 
τους αγαπάει; Με τα χαρακτηριστικά 
τους χρώματα και την γραφική όψη 
μας συνδέουν νοσταλγικά με το πα
ρελθόν. Αναφερόμαστε στους πα
λιούς σιδηροδρομικούς σταθμούς, τα 
διώροφα εκείνα κτίρια που ο επάνω 
όροφος χρησίμευε για σπίτι του 
σταθμάρχη ενώ ο κάτω εκπλήρωνε



όλες τις άλλες λειτουργίες τον σταθ
μού. Στον μαυροπίνακα τον γράφο
νταν με άσπρη κιμωλία τα δρομολό
για των τρένων.

Πρόσφατα το υπουργείο Πολιτι
σμού χαρακτήρισε διατηρητέα τα κτί
ρια των σταθμών τον δικτύου Πει
ραιά - Αθήνας - Πελοποννήσον.

Επιστρέφει το 
«στριφτό» τσιγάρο

Μέχρι τώρα μόνο οι αδειούχοι 
καπνοπαραγωγοί είχαν το δικαίωμα 
να προμηθεύονται από το κράτος τσι
γαρόχαρτα για την κατασκευή στρι
φτών τσιγάρων με τα δικά τους κα
πνά.

Σήμερα, μετά την κατάργηση του 
κρατικού μονοπωλίου -  που επέβαλε 
η πράξη προσχώρησής μας στην ΕΟΚ 
-  μπορούν όλοι να «στρίβουν» ελεύ
θερα το τσιγάρο τους.

Προέχει η
προστασία των νέων

Με γνώμονα την προστασία των 
νέων από τους κινδύνους που προκα- 
λεί η συμμετοχή τους στα τεχνικά 
παιχνίδια (U .F .O . κ.ά) η Επιτροπή 
Αναστολών του Συμβουλίου της Επι
κράτειας δικαιολόγησε την αφαίρεση 
της σχετικής άδειας από τον ιδιοκτή
τη καταστήματος που παραβίασε τη 
νομοθεσία.

Συγκεκριμένα η Ελληνική Αστυ
νομία είχε αφαιρέσει την άδεια από 
κατάστημα τεχνικών παιχνιδιών στην 
Έδεσσα γιατί είχε επιτραπεί η είσο
δος και η συμμετοχή οκτώ ανηλίκων 
στη λειτουργία των U .F .O . κατά πα

ράβαση του ΒΔ 29/71. Το γεγονός συ
νέβη τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Ο υπεύθυνος του μαγαζιού προ- 
σέφυγε στο Σ.τ.Ε. ζητώντας αναστο
λή της απόφασης και ακύρωση της 
αφαίρεσης της άδειας.

Η Επιτροπή αναστολών, όμως α- 
πέρριψε την αίτησή του αφού όπως 
έκρινε «η αφαίρεση» έγινε για λό
γους δημόσιας τάξης» και υπαγορεύ
τηκε από την ανάγκη προστασίας των 
νέων.

Διεθνές ενδιαφέρον 
για το BAN

Εννιά ευρωπαϊκές χώρες, με πρώ
τη τη Γαλλία έχουν εκδηλώσει το εν
διαφέρον τους για να μελετήσουν την 
λειτουργία του BAN, της γνωστής, 
ελληνικής μεθόδου πρόγνωσης σει
σμών, ώστε να το χρησιμοποιήσουν, 
αν το κρίνουν σκόπιμο, για τις ανά
γκες τους. Με αιτήσεις τους ζητούν 
να τους επιτραπεί να στείλουν στη 
χώρα μας ερευνητικές ομάδες που θα 
ασχοληθούν με την παρακολούθηση 
της λειτουργίας του BAN και τους 
τρόπους προσαρμογής του στα δεδο
μένα την πατρίδα τους.

Πάρκο
κυκλοφ οριακής 
αγωγής 
στην Καβάλα

Μετά το Πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής του Ολυμπιακού Σταδίου της 
Αθήνας, ένα δεύτερο, παρόμοιο, γί
νεται στην πόλη της Καβάλας. Τον

χώρο παραχώρησε ο δήμαρχος και η 
πρωτοβουλία ανήκει στον πρόεδρο 
χων Ροταριανών, ενώ τα σχέδια 
πρόσφερε η ΕΛΠΑ.

Έτος οδικής ασφάλειας το 1986, 
και κάθε πρωτοβουλία πάνω στην 
κυκλοφοριακή αγωγή μικρών και με
γάλων έχει ιδιαίτερη σημασία.

Δώστε μας πίσω τα 

μάρμαρα του Παρθενώνα

Στα χέρια της πρωθυπουργού 
της Αγγλίας θα φτάσουν πολύ σύν
τομα περισσότερες από πενήντα 
χιλιάδες κάρτες με μηνύματα. Απο
στολείς ελληνόπουλα 6 - 16 χρόνων 
που βρήκαν αυτό τον τρόπο για να 
ζητήσουν την επιστροφή των «Ελ
γίνειων μαρμάρων» στην πατρίδα 
τους.

Οι κάρτες απεικονίζουν τρεις 
ακέφαλες θεές με τη λέξη «πίσω» 
γραμμένη στα αγγλικά (BACK) και 
δόθηκαν στα παιδιά σε εκδήλωση 
γΓ αυτά που έγινε στο Μουσείο 
Γουλανδρή, στα πλαίσια της «Αθή
νας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης».

Τα ίδια έγραψαν τα μηνύματα 
που ήθελαν. Άλλα εκφράζουν πό
νο, άλλα αγανάκτηση. Και όλα μαζί 
την επιθυμία για την επιστροφή των 
κλεμμένων μαρμάρων στον τόπο 
που γεννήθηκαν.

Τα ελληνικά τσιγάρα 

προτιμούν οι τουρίστες

Οσο κι αν φαίνεται περίεργο οι 
τουρίστες που επισκέπτονται τη 
χώρα μας... «επιμένουν ελληνικά», 
καπνίζοντας κύρια ντόπια τσιγάρα. 
Μήπως αυτό κάτι διδάσκει στους 
έλληνες αρειμάνιους ξενομανείς 
καπνιστές;

317



ττ

Θ.ΜΙΚΡΟΥΠΙΚΟΣ - X. ΑΛΕΞΙΟΥ
η αγάπη Είναι ζάλη

£

Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ - 
X. ΑΛΕΞΙΟΥ 

Η αγάπη είναι ζάλη

Μια καινούρια σχέση συνθέτη- 
τραγουδιστή που το αποτέλεσμά της 
το περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέ
ρον, έγινε πραγματικότητα.

Ένας από τους πιο σημαντικούς 
συνθέτες της γενιάς του ο Θάνος 
Μικρούτσικος συνεργάζεται για 
πρώτη φορά στη δισκογραφία με την 
X. Αλεξίου. Η αρμονική και τόσο δη
μιουργική συνεργασία τους δίνει 
σήμερα ένα δίσκο με γενικό τίτλο -Η 
ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΖΑΛΗ».

Σγχρονα τραγούδια της πόλης, 
αλλά και της μοναξιάς, μ ’ έναν ήχο 
σύγχρονο, ακόμα κι όταν κινείται σε 
δρόμους που έχουν ανιχνευτεί από 
το λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια άμεσα 
που κινούνται στο χώρο της ευαι
σθησίας με στίχους των Αλκή Αλ
καίου, Ανδρέα Μικρούτσικου, Μπά- 
μπη Τσικληρόπουλου, καθώς και ένα 
ποίημα του Νίκου Καββαδία. Στίχοι 
που εξυπηρετούν τόσο καλά τη μου-

. ΜΦΥ2ΙΚΗ

σική, όσο και η μουσική τους στί
χους.

Και η Χαρούλα, σίγουρα στις κα
λύτερός της στιγμές με ερμηνείες 
που όπως λέει η ίδια — «δεν τις τολ
μούσα μέχρι τώρα».

Μερικά τραγούδια του δίσκου εί
ναι: το «Είπαμε να μην χαθούμε», 
την «Ελένη», το «Ερωτικό», το «Κι 
όλο μεγαλώνω», την «Μικρή μου 
μωβ βεντάλια», ή το «Η αγάπη είναι 
ζάλη».

ΡΟΛΛΙΝΓΚ ΣΤΟΟΥΝΣ 
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 

ΡΟΚ Ν’ ΡΟΛΛ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Μικ Τζάγκερ, Κηθ Ρίσταρντ, Ρον 
Γουντ, Μπιλ Γουάϊμαν, Τσάρλυ 
Γουότς, αποτελούν τη δημοφιλέ
στερη ροκ μπάντα του πλανήτη. 22 
χρόνια, παίζουν ροκ και σήμερα το 
1986 συνεχίζουν να δείχνουν ότι το 
ροκ ποτέ δεν πεθαίνει. Ξεκίνησαν το 
1960 όταν συναντήθηκαν ο Κηθ Ρί- 
τσαρντ και ο Μικ Τζάγκερ για πρώτη 
φορά, και άρχισαν να παίζουν διά
φορα κομμάτια ρυθμ-μπλουζ.

Η γνωριμία τους μ ’ ένα θρύλο του 
βρεττανικού μπλουζ, τον Αλέξις 
Κόρνερ, ήταν η αιτία οι Τζάγκερ και 
Ρίτσαρντ να μπουν περισσότερο στο 
κλίμα. Αργότερα, γνωρίζονται με τον 
κιθαρίστα Μπράϊαν Τζόουνς και τον 
πιανίστα Ίαν Στιούαρτ, ο οποίος πο
τέ δεν ήταν βασικό μέλος τους, αλλά 
πάντα έπαιζε μαζί τους. Γι’ αυτό α
πέκτησε την προσωνυμία ο 6ος 
Στόουνς. Η σύνθεσή τους ολοκλη
ρώθηκε όταν προστέθηκαν ο ντρά-

μερ Τσάρλυ Γουότς και ο μπασίστας 
Μπιλ Γουάϊμαν.

Έτσι το 1964 κυκλοφορούν το 
πρώτο άλμπουμ τους με τίτλο το ό
νομά τους. Από εκεί και μετά ακο
λουθεί μια σειρά άλμπουμς όπως το 
Αφτερμαθ, Φλάουερς, Δέϊρ Σατάνικ 
Ματζέστικ, Ρηκουέστ, Μπέγκαρς 
Μπάνγκετ, για να φτάσουμε στα πιο 
πρόσφατα, όπως το Στίνκυ Φίνγκερς, 
Εξάϊλον μέϊν στρήτ, ιτ ’ς όνλυ ροκ 
ρολ, κ.ά.

Οι Ρόλινγκ Στόουνς είναι από τα 
συγκροτήματα που έχουν φτιάξει 
τον ήχο του ροκ, που τόσα άλλα νέα 
συγκροτήματα παίζουν. Όταν πα
ρουσιάστηκαν, ίσως επειδή ξεπετά- 
χτηκαν μέσα από τις ρίζες του 
μπλουζ, έπλασαν ένα δικό τους ήχο, 
που ακόμα και σήμερα είναι μοναδι
κός. Η κιθάρα του Κηθ Ρίτσαρντ, εί
ναι χαρακτηριστική στο άκουσμά 
της, ενώ τι μπορεί να πει κανείς για 
τη φωνή του Μικ Τζάγκερ. Πάντα ή
ταν τα κακά παιδιά του ροκ, σε αντί
θεση με τους Μπητλς που ήταν πε
ρισσότερο προσεκτικοί στις εμφανί
σεις τους και άρεσαν σ’ όλη την οι
κογένεια.

Το 1982 αναστάτωσαν την Αμερι
κή με μια μεγάλη τουρνέ που κινη- 
ματογραφήθηκε και παίχτηκε και 
στην Ελλάδα. Το 1985 ο Μικ Τζάγκερ 
κυκλοφορεί τον προσωπικό του δί
σκο με τίτλο «Ση ιζ δε μπος» που 
βγάζει και το σίνγκλ Τζαστ ενάδερ 
νάϊτ.

Φέτος μετά από μία μεγάλη α
πουσία οι Ρόλλινγκ Στόουνς ξανα
χτυπούν με νέο δίσκο. Τίτλος του 
Ντέρτυ Γουόρκ και παραγωγός ο 
Στήβ Λίλλυγουάϊτ, και Γ κλίμμερ 
Τουΐνς που όλοι υποψιάζονται ότι εί
ναι οι Τζάγκερ, Ρίτσαρντ.

Το Ντέρτυ Γουόρκ φέρνει τους 
Ρόλλινγκ Στόουνς να παίζουν ροκ 
όπως τότε, την δεκαετία του 60 και 
70. Κοφτές κιθάρες δυνατή ρυθμ σέ- 
ξιον και ένας Τζάγκερ καταπληκτι
κός. Πρώτο σίγνκλ το Χάρλεμ Σαφλ, 
μία παλιά σόουλ επιτυχία των Μπομπ 
εντ Ερλ, που ήδη είναι μέσα στα 40 
της Αμερικής και ετοιμάζεται να μπει 
στο ΤΟΠ 10 της Αγγλίας, ενώ σε λ ί
γες εβδομάδες αναμένεται να φθά-
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σε/ στο No 1. Μαζί τους στο Ντέρτυ 
Γουορκ παίζουν ο Τζίμυ Π έιτζ, ο Τζί- 
μυ Κλίφ, ο Στηβ Τζόρνταν, ο Ίαν 
Στιούαρτ, ο Τομ Γουέϊτς, και ο Μπό- 
μπυ Γουόμαν. Το άλμπουμ ηχογρα- 
φήθηκε στο Παρίσι και όπως είπε ο 
Στηβ Αιλλυγουάϊτ, δεν χρησιμο
ποιήθηκαν ηλεκτρονικές παρεμβά
σεις ούτε ιδιαίτερα τα σύγχρονα 
μέσα ηχογράφησης, αλλά μπήκαν 
στο στούντιο και έπαιξαν λάίβ.

ΟΖΥ ΟΖΜΠΟΥΡΝ 
Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ 

ΧΑΡΝΤ ΡΟΚ

Ο αρχιερέας του χαρντ ροκ ξα
νακτύπησε. Ο μεγάλος Όζυ, ή θείος 
Όζυ, όπως τον αποκαλούν οι Έλλη
νες φίλοι του, παρουσιάζει μετά δυο 
χρόνια τον νέο του δίσκο με τίτλο.

Τίτλος του «Ουλτιμέϊτ σίν» στην 
κυριολεξία τα δίνει όλα. Για μια ακό
μα φορά, ξεπερνά τον εαυτό του, με 
συνθέσεις σαν το «Σάτ ιν δε νταρκ» 
που είναι το σίνγκλ του δίσκου, Σή- 
κρετ λούζερ, Νέβερ Νόου Γουάϊκαι 
Λάϊτινγκ Στράϊκς.

Τελευταίο άφησα την μπαλλάντα 
Κίλλερ οφ Τζαϊάντι, που είναι ένα 
από τα καλύτερα κομμάτια, που έχει 
γράψει ο Όζυ και μία από τις καλύ
τερες ροκ μπαλλάντες.

Το συγκρότημα του Όζυ αποτε
λούν ο Φιλ Σούζαν μπάσσο, ο ντράμ- 
μερ Ράντυ Καστίλο, και ο κιθαρίστας 
Τζακ Λη.

Το Ουτλιμέϊτ Σιν μέσα σε τρεις 
εβδομάδες από την κυκλοφορίατου,

μπήκε στο No 9 στον κατάλογο των 
άλμπουμς στην Αμερική και είναι το 
πιο πετυχημένο χαρντ ροκ άλμπουμ 
της χρονιάς.

ΠΡΗΦΑΜΠ ΣΠΡΑΟΥΤ
ΗΧΟΣ... ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ

Πρήφαμπ Σπράουτ, σημαίνει 
Προκατασκευασμένη Ανάπτυξη και 
συγχρόνως είναι το όνομα ενός 
βρεττανικού συγκροτήματος που 
κερδίζει συνέχεια έδαφος και αυτό 
συμβαίνει χάρις στην καταπληκτι
κή μουσική που παίζει, που κινείται 
στον χώρο της ελαφρός τζάζ, με 
στοιχεία ροκ και non. Το δεύτερο 
άλμπουμ τους, λέγεται «Στήβ Μακ 
Κουήν» και έχει δανειστεί το όνομά 
του, από τον μεγάλο ηθοποιό, που 
έπαιξε στο «Λε Μαν».

Αν και το «Στήβ Μακ Κουήν», 
κυκλοφόρησε περί τα μέσα του '85, 
τώρα αρχίζει και γνωρίζει επιτυχία, 
με το σίγκλ «Γουέν λαβ Μπέϊκς 
ντάουν» που χαρακτηρίστηκε σαν 
ένα από τα καλύτερα κομμάτια της 
χρονιάς που πέρασε. Φταίχτης γ ι’ 
αυτό ο Πάντυ Μακ Αλον, που είναι 
συνθέτης και στιχουργός των κομ- 
ματιών των Πρήφαμπ Στράουτ.

Το «Στήβ Μακ Κουήν» είναι πα
ραγωγή του Τόμας Ντόλμπυ σε συ
νεργασία με τον Πάντυ Μακ Άλον, 
και μισό χρόνο βρίσκεται μέσα στο 
τοπ της βρεττανίας.

Οι Πρήφαμπ Σπράουτ αν και έ
χουν δύσκολο όνομα, έγιναν γνω
στοί και στην Ελλάδα, χάρις στον

πρωτοποριακό ήχο τους και στον 
καλό στίχο τους. Δημιούργησαν 
ένα φανατικό κοινό που φαίνεται 
ότι διευρύνεται κάθε μέρα.

ΡΟΜΑΝΤΙΚΣ
ΝΕΟΣ ΗΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΚ

Οι Ρομάντικς, έγιναν γνωστοί 
στην Ελλάδα, με το άλμπουμ «Ιν 
χητ» που περιελάμβανε την χρυσή 
επιτυχία τους «Τώκινγ ιν γιόρ 
σλήπ». Το κομμάτι αυτό είχε συ- 
μπεριληφθεί και στον διπλό χρυσό 
δίσκο «Ντίσκο Νταϊναμάϊτ 84».

Μετά από ενάμιση χρόνο, πα
ρουσιάζουν και νέα τους δουλειά, 
που τιτλοφορείται «Ρύθμ ρομάνς». 
Έχοντας συμπεριλάβει έντεκα 
νέες συνθέσεις τους στο «Ρύθμ 
ρομάνς» οι Ρομάντικς, βλέπουν το 
άλμπουμ τους να σκαρφαλώνει στα 
τοπς. Ήδη έχει βγάλει δυο επιτυ
χίες το «Τεστ ον Τάϊμ» και to «Μι- 
στοφάϊντ» που είναι γραμμένα στον 
γνωστό ρυθμό των Ρομάντικς. Δη
λαδή ρυθμικό ροκ που ακούγεται 
ευχάριστα και χορεύεται.

Να σημειώσουμε ότι ντράμμερ 
των Ρομάντικ είναι ο ελληνικής κα
ταγωγής Ντέϊβιντ Πετράτος και το 
«Ρύθμ Ρομάνς» κυκλοφορεί σε πε
ριορισμένα αντίτυπα.

□
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Πασχαλιάτικη
έξοδος

Χιλιάδες οδηγοί κινούνται τις 
μέρες του Πάσχα προς την επαρχία 
για να περάσουν ευχάριστα, κοντά 
σε αγαπημένα τους πρόσωπα και να 
χαρούν την Ανοιξιάτικη φάση. Ό 
μως, ο κίνδυνος καραδοκεί στους 
εθνικούς δρόμους και το ενδεχό
μενο να θρηνήσουμε για άλλη μια 
φορά εκατόμβη θυμάτων είναι πολύ 
πιθανό.

Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται 
απ' την ανεύθυνη οδήγηση των ο
δηγών, απ’ την κακή συντήρηση 
των οχημάτων αλλά και απ' την ι
διομορφία, σε ορισμένα σημεία, 
των εθνικών οδών, όπου γίνονται 
και τα περισσότερα τροχαία δυστυ
χήματα (στροφές, ολισθηρότητα 
λόγω καιρικών συνθηκών κτλ.).

Τα επικίνδυνα αυτά σημεία που 
οι οδηγοί πρέπει να δείχνουν ιδιαί
τερα προσοχή γιατί ο κίνδυνος δυ
στυχήματος είναι αυξημένος, είναι 
τα εξής:

Ε.Ο. Αθήνας - Πάτρας: 
χιλ. θέσεις: 32, 33, 45,117 και 125 
Ε.Ο. Αθήνας - Θεσσαλονίκης: 
χιλ. θέσεις: 27, 34,54,126,176, 257.

Η Τροχαία, με την πολύχρονη 
πείρα της πάνω στην επιστημονική 
διερεύνηση των συνθηκών και των 
αιτίων πρόκλησης των τροχαίων 
ατυχημάτων, συνιστά στους οδη
γούς:

σεις και να μην παραβιάζουν την 
προτεραιότητα των άλλων.

3. Να τηρούν ανάλογη απόστα
ση ασφαλείας απ’ τα προπορευό- 
μενα οχήματα.

4. Να μην κινούνται στο αντίθε
το ρεύμα κυκλοφορίας.

5. Να κάνουν καλή χρήση των
φώτων.

6. Να χρησιμοποιούν τις ζώνες 
ασφαλείας και να τοποθετούν τα 
παιδιά στο πίσω κάθισμα.

7. Να κινούνται στα δεξιά του 
δρόμου και

8. Να είναι ψύχραιμοι και υπο
μονετικοί.

Εμείς, με τη σειρά μας, σας υ
πενθυμίζουμε ότι η συντήρηση και 
η σωστή προετοιμασία του αυτοκι
νήτου θα σας κάνει το ταξίδι πιο 
άνετο και ευχάριστο και θα σας 
απαλλάξει από κάθε δυσάρεστο 
απρόοπτο.

Τα φρένα, τα λάστιχα και το σύ
στημα διεύθυνσης είναι το Α και το 
Ω του αυτοκινήτου σας, γ ι’ αυτό θα 
πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κα
τάσταση. Για τους υπόλοιπους ε
λέγχους που θα πρέπει να κάνετε, 
έχουμε αναφερθεί διεξοδικά στο 
τεύχος 19-20 (σελ. 394) της «Α.Ε.». 
Αξίζει τον κόπο να ρίξετε μια μα
τιά...

Καλό σας ταξίδι.
Δ.Κ.

1. Να κινούνται κανονικά στο Να είστε υπομονετικοί σε περι- 
ρεύμα πορείας τους, να μην κά- πτώσεις καθυστερήσεων και να δί
νουν αντικανονικά προσπεράσμα- νετε μεγάλη προσοχή στις υποδεί- 
τα και να οδηγούν με σύνεση... ξεις και στα σήματα των τροχονό-

2. Να ελέγχουν τις διασταυρώ- μων.





1 2  3 ^ 5 6 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Σχετικά με μηχανισμό που κα
θιστά φωτεινή την τροχιά βλή
ματος.

2. Αποθήκη (ξενογλ.) -  Συνήθως 
διαφανής (καθαρ.) -  Υπάρχει 
και μετατραυματικό.

3. Λουλούδι που το τραγούδησε η 
δημοτική μούσα. -  Ατέλειωτη... 
συλλαμβάνει.

4. Τη χρησιμοποιούν ξυλουργοί -  
Άρθρο (πληθ.) -  Λέξη για το 
πολύ γεμάτο.

5. Χρονική διάρκεια δηλώνουν 
(καθαρ.) -  Το σύμβολο του ιρι
δίου -  Γαλλικό... νησί.

6. Δεν τους δίνουν σημασία.
7. Κάλεσμα -  ... Ουέλλες γνωστός 

ξένος ηθοποιός και σκηνοθέτης 
-  Αντίστροφη πορεία.

8. Ρωτά -  Παιδί του δρόμου -  
Μοιάζει με άλλη (αντίστροφα).

8 9 10  11 12 13 14

9. Στην καθαρεύουσα, δηλώνει 
και... όχι σε βάθος αντιμετώπι
ση.

10. Ο αρχηγός των Αργοναυτών -  
Αριθμητικό, αντίστροφα.

11. Σαφήνεια δηλώνουν -  Είδος 
χονδρού δέρματος -  Αντίστρο
φα αντωνυμία (καθαρ.)

12. Γερμανικό όνομα -  πόλη της 
Ρουμανίας γνωστή πολύ στους 
Έλληνες. -  Συνεχόμενα σύμ
φωνα.

13. Πολύ έξυπνου χαρακτηρισμός -  
Υποκοριστικό μεταφορικού μέ
σου.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Πουλί με χαρακτηριστική εμφά
νιση.

2. Η ομοιοκαταληξία -  Αλατισμένα.
3. Όχι μισό -  Κλωστίτσα (καθαρ.) -  

Ρωτάει.

4. Αστεία -  Ατρόμητο (καθ.)
5. Αντίστοιχη (ποσοτικά).
6. Ιταλικό ένα -  Όμορφο άσπρο 

λουλουδάκι (υποκορ.).
7. Πέρσης στρατηγός (αίτιατ.) -  

Συμπερασματικό -  Πολεμική 
μας βιομηχανία.

8. Επιφώνημα αρένας -  Χωρίς 
μυαλά (καθ.) -  Το μικρό όνομα 
μεγάλου επαναστάτη.

9. Κυκλαδονήσι -  Ατελείωτη φυλή 
με μεγάλη πολιτισμό -  Ποιος 
(καθαρ.)

10. Κάνουν το ξ. -  Ξενόγλωσσα δέ
χεται μπρίζες -  Ακατάληκτος 
ασφαλιστικός φορέας -  Κοντό- 
σωμο φυτό (αντίστρ.)

11. Το λέμε και για τις βεντέτες -  
Αυγά -  Δεικτικό.

12. Ο σκελετός του αυτοκινήτου -  
Γίνεται κάθε χρόνο.

13. Άλυκος -  Γυναικείο χαϊδευτικό 
(ανορθόγραφα).

14. Αντίστροφα, ηλικία στρατεύσι
μου -  Όνομα παλιού ουρου- 
γουανού παίκτη που δεν πρό
κοψε στην Ελλάδα (αντίστροφα) 
-  Αντίστροφα και ατέλειωτα 
τρόπος παρασκευής φαγητού.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 . ΣΟΥΣΟΥΡΑΔΑ
2. ΟΛ-ΥΓΡΑ -  ΗΝ
3. ΦΑΡΣΑ -  ΣΟΛΑ
4. ΟΠ -  ΚΩΣ
5. ΚΑΡΑΚΑΞΑ
6. ΛΣ -  ΣΑΦΕΣ
7. II -  ΕΣ
8. ΟΡΟΣ -  ΟΞΥ
9. ΥΕΑ-ΑΜΗΝ 

10. ΣΑΣΙ-ΟΣΙΑΣ 
ΚΑΘΕΤΑ
1. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
2. Ο ΛΑΠΑΣ -  ΡΕΑ
3. Ο ΑΣ
4. ΣΥΣΤΑΣΙΣ
5. ΟΓΑ -  ΚΑΙ
6. ΥΡ -  ΡΑΦ -  ΟΜΟ
7. ΡΑΣ-ΞΕΡΞΗΣ '
8. ΟΚΑΣ -  ΥΝΙ
9. ΔΗΛΩ

10. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
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— Μά, δέν είμαι ό Θόδωρος!...

— Προσπάθησε νά τό κόψεις. Δέν 
είναι τίποτα. - Θέληση χρειάζεται.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

κ. Χρήστο Ζησιμδπουλο, φοιτητή Παντείου-Αθή- 
να: Σας γνωρίζουμε ότι στις σχολές της Ελληνικής 
Αστυνομίας κατατάσσονται: 1) ως δόκιμοι αστυφύ
λακες γενικών και ειδικών καθηκόντων, άνδρες και 
γυναίκες, ηλικίας 18-26 ετών, απόφοιτοι Λυκείου και 
ύψους 1,75 του μέτρου. Μέχρι 100 από τους κατα- 
τασσόμενους για κάθε χρόνο μπορεί να είναι αστρά
τευτοι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλ
λαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

Η είσοδος στη Σχολή Αστυφυλάκων γίνεται ύστε
ρα από εξετάσεις γραπτές στην έκθεση και την πρα
κτική αριθμητική και προφορικές με ελεύθερες ερω
τήσεις, για τη διαπίστωση των ψυχικών και διανοητι
κών τους προσόντων.

Η εκπαίδευση διαρκεί (1) ένα έτος. Μετά από την 
αποφοίτησή τους από τη Σχολή οι δόκιμοι αστυφύλα
κες υπηρετούν για (2) δύο χρόνια σε περιφερειακές 
υπηρεσίες, οπότε και μονιμοποιούνται και ύστερα 
από (3) τρία χρόνια προάγονται στο βαθμό του αρχι- 
φύλακα κατόπιν εξετάσεως. Αμέσως μετά την προα
γωγή τους στο βαθμό αυτό και εφόσον δεν έχουν 
υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις της Σχολής 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας για το βαθμό 
του Υπαστυνόμου. 2) στη Σχολή Αξιωματικών εισάγο- 
νται επίσης κατόπιν εισιτήριων εξετάσεων ιδιώτες 
πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών 
επιστημών ή κοινωνιολογίας), ηλικίας μέχρι 28 ετών 
και εφόσον έχουν τα απαιτούμενα και για την αρχική 
κατάταξη προσόντα, που αφορούν το ύψος και τη 
στρατιωτική θητεία.

Η φοίτηση στη Σχολή Αξ/κών ορίζεται σε (13) δεκα
τρείς τουλάχιστον μήνες.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά στα πνευμα
τικά και ψυχικά προσόντα και γραπτά στα παρακάτω 
μαθήματα: 
α) Ποινικός Κώδικας 
β) Ποινική Δικονομία 
γ) Συνταγματικό Δίκαιο 
δ) Διοικητικό Δίκαιο

ε) Εγκληματολογία 
στ) Κοινωνιολογία
ζ) Ξένες γλώσσες προαιρετικά (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερ
μανικά, Ιταλικά).

Λάβαμε το γράμμα σας

■ Γεώργιο Νικολαίδη, Αγ. Παντελεήμονα Φλώρι
νας: Για το θέμα που θίγετε στην επιστολή σας δεν 
είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε. Θα ήταν προτιμό
τερο να το αναφέρετε στην αρμόδια εισαγγελική ή 
αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας σας.

■ Φώτη Τριάρχη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης: Σας ευ
χαριστούμε θερμά για το κείμενο που μας στείλατε, και 
περιμένουμε πάλι...

■ Ιωάννη Δερμιτζάκη. Σας ευχαριστούμε για τις 
προτάσεις που μας στείλατε και τις οποίες προωθήσα
με για μελέτη και πιθανή αξιοποίηση. Βέβαια, εδώ εί
μαστε και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε.

■ Γεώργιοϊσιμερίκα Θεσ/νίκη. Για τα προβλήματα 
που θίγετε στο γράμμα σας πρόκειται σύντομα να δο
θεί συνολική λύση, και απ’ ό,τι μας διαβεβαίωσαν θα 
είναι έκπληξη...

■ Αλέκο Σαΐνη Χρυσοβίτσα Μετσόβου. Το θέμα που 
σας απασχολεί είναι αρμοδιότητας του υπουργείου 
Παιδείας, Μητροπόλεως 15 Αθήνα τηλέφωνο: 3230461.

■ Γ. Παπαδόπουλο Α. Αργυρούπολη, Αθήνα. Ευχα
ριστούμε για τα καλά σας λόγια. Όσο για τα παράπονά 
σας δεν περνάνε απαρατήρητα, όπως λέτε, απλα το 
μόνο που (σας) ζητάμε είναι μια μικρή πίστωση χρόνου.

•  Αρχιφύλακα Πέτρο Κοντοδήμο -  Κιλκίς. Αρμό
διο για να σας δώσει υπεύθυνη απάντηση στο ερώτημά 
σας είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως μας 
πληροφόρησαν από την υπηρεσία. Πρέπει, λοιπόν, ν’ 
απευθυνθείτε εκεί.

•  κ. Παναγιώτη Μπουρνέλλο- Κάρυστο. Σας ευχα
ριστούμε θερμά για τις παρατηρήσεις σας σχετικά με 
το κείμενο της «3ης Σεπτέμβρη 1843» που είναι απόλυ
τα σωστές. Ελπίζουμε πως σύντομα θα μας δοθεί η
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ευκαιρία να δημοσιεύσουμε το ψήφισμα που μας στεί
λατε. Όπως θα διαπιστώσετε ήδη στα τεύχη μας γρά
φουμε μήνα έκδοσης. Αντευχόμαστε Καλή Χρονιά και 
ελπίζουμε σε συνεργασίες σας.

•  κ. Προκόπιο Παναγόπουλο -  Βόλο. Σας ευχαρι
στούμε για τα καλά σας λόγια, που αφορούν το ημερο
λόγιο - ατζέντα της Ελληνικής Αστυνομίας.

•  κ. Παναγιώτη Φύλλα κοινοτικό φύλακα -  Κου- 
ρούνιον Γορτυνίας. Λυπόμαστε που δεν μπορούμε να 
βοηθήσουμε καθόλου για να λυθεί το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζετε. Δεν ξέρουμε τί ισχύει, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, για τους κοινοτικούς φύλακες αλλά σίγου
ρα αυτό εφαρμόζεται και για τη δική σας περίπτωση, 
δεν είναι δυνατόν να γίνεται εξαίρεση σε σας.

Και φυσικά μόνον η υπηρεσία σας είναι αρμόδια να 
εξετάσει το θέμα σας.

•  κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου -  Λευκάδα Λαμίας. Για 
να ανανεώσετε την εγγραφή σας σαν συνδρομητής 
του περιοδικού- για το 1986- μπορείτε να το δηλώσε
τε στην Αστυνομία της Σπερχειάδας ή να στείλετε απ’ 
ευθείας στην «Αστυνομική Επιθεώρηση» ταχυδρομική 
επιταγή. Όσο για το πρόβλημα που έχετε με τον Ο.Γ.Α. 
-  αν δεν έχει ακόμα επιλυθεί- επικοινωνήστε απ’ ευ
θείας με τις κεντρικές υπηρεσίες του, τηλ.: 36.07.011- 
Αθήνα.

•  κ. Ιωάννη Ματαράγκα- Ιθάκη. Για το θέμα του 
αναπληρωτή αγροφύλακα που σας ενδιαφέρει επικοι
νωνήστε εσείς ή ο ίδιος με τη Γ.Γ.Δ.Τ. (Κατεχάκη 1 
Αθήνα). Διεύθυνσή Προσωπικού, 3ο Τμήμα πολιτικού 
προσωπικού , τηλ.: 6928.510. Σας ευχαριστούμε πολύ 
για τα καλά σας λόγια.

•  κ. Λεμονιά Τσιγγάνου -  Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδι
κής. Για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε αρμόδια εί
ναι η Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής στον Πολύγυ
ρο. Από εκεί θα πληροφορηθείτε πώς να ενεργήσετε.

•  αστυφύλακα κ. Σπυρίδωνα Ζάχο -  Κέρκυρα. Στο 
περιοδικό έχει δημοσιευθεί και ο νόμος 1481/84 και το 
Π.Δ. του 1985 που αφορούν την ενοποίηση. Οι τυχόν 
τροποποιήσεις που θα περάσουν από τη Βουλή θα δη- 
μοσιευθούν στο περιοδικό μόλις γίνουν και δημοσιευ- 
θούν και στο ΦΕΚ.

•  αστυφύλακα κ. Γεώρ. Κλαζίδη — Δίκαια Έβρο. 
Για το θέμα που μας γράψατε και σας απασχολεί αρμό
διο είναι το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Εκεί πρέπει να 
καταβάλετε ένα (1) βασικό μισθό σας. Αυτό μπορείτε 
να το κάνετε και τώρα αλλά και όταν θα συνταξιοδοτη- 
θείτε. Καιτότε, όπως καιτώρα θα σας κρατηθείένας(Ι) 
βασικός μισθός. Το σημαντικό είναι πως δεν υπάρχει 
χρονικός περιορισμός, αλλά το ποσόν οπωσδήποτε θα 
σας το κρατήσουν.

•  ανθυπαστυνόμο κ. Παναγιώτη Μαυροειδή— Ρόδο. 
Για το ερώτημα που μας υποβάλατε αρμόδιο είναι το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πρέπει ο ίδιος να 
απευθυνθείτε σ’ αυτό για κάθε πληροφορία.

•  κ. Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, μαθητή Λυκείου- Πά
τρα. Από το γράμμα σας φαίνεται πως είστε γνώστης 
και των μαθημάτων και των προσόντων που πρέπει να 
συγκεντρώνει ένας υποψήφιος αστυφύλακας για να 
έχει το δικαίωμα να πάρει μέρος στις εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά τους μοτοσυκλετιστές, αυτοί επιλέ
γονται από τους αστυφύλακες που έχουν συμπληρώ
σει την βασική τους εκπαίδευση και στέλνονται στη 
Σχολή Δικυκλιστών της Αστυνομίας. Εκεί αποκτούντην 
εμπειρία που τους είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση 
της αποστολής τους. Οπωσδήποτε θα πρέπει να διαθέ
τουν βασικά προσόντα όπως γνώση οδήγησης μοτοσυ- 
κλέτας κλπ.

Όπως, λοιπόν, καταλαβαίνετε το πρώτο βήμα είναι 
να γίνει κανείς αστυφύλακας.

•  αρχιφύλακα κ. Στέργιο Μώραλη -  Α.Σ. Μάκρης- 
Έβρου. Τις πληροφορίες που ζητάτε αρμόδιο να τις 
δώσει είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

•  κ. Ρία Λεκάκη. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας 
λόγια και το ενδιαφέρον προς το περιοδικό μας.

•  κ. Δημήτριο Τζανέτο κοινοτικό φύλακα, Α.Σ.Τ. Λυ- 
γουριού. Για τα ακριβή ποσά σύνταξης και εφ’ άπαξ που 
δικαιούσθε πρέπει να αποτανθείτε στο Γενικό Λογι
στήριο του Κράτους.
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Τις ευχαριστίες τους εκφράζουν:

-  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών 
Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης προς το 
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας για τη συμβολή των 
οργάνων του στην επιτυχία των εργασιών του Παγκό
σμιου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου.

-  Ο κ. Γιώργος Θεοδωρίδης, κάτοικος Λευκώνας 
Σερρών προς τους αστυνομικούς Πετρίδη Στράτο και 
Μπασδάνη Γιάννη για τη σύλληψη επικίνδυνου διαρ
ρήκτη, θύμα του οποίου ήταν και ο αναφερόμενος.

-  Ο Σύνδεσμος φιλάθλων ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ προς την 
ΕΛΑΣ για τα μέτρα τα οποία έλαβε στον αγώνα Ολυ- 
μπιακού-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ την 26-1-86 ώστε να μη δη- 
μιουργηθούν επεισόδια.

-Η  κ. Χάρη Ανδρονικίδου στην Υπηρεσία Άμεσης 
Δράσης Αθηνών και συγκεκριμένα στους αστυνομι
κούς κ. Ζαψειρόπουλο Πάνο και Ταβουλάρη Ηλία, για 
την ψύχραιμη και έγκαιρη επέμβασή τους όταν αντι
μετώπισε επίθεση του Αλεξανδρή Μενελάου, στην 
υπόγεια αποθήκη της στην Καλλιθέα.

-  Ο πρόεδρος και οι κάτοικοι της Κοινότητας Δα
μασκηνιάς Κοζάνης προς τους άντρες του Αστ. Σταθ
μού Τσοτυλίου Κοζάνης για τις προσπάθειές τους 
στην ανεύρεση του Αθανασίου Αδαμοπούλου κάτοι
κου της Δαμασκηνιάς, ο οποίος είχε χαθεί.

Ο κ. Αθανάσιος και η κ. Ευαγγελία Πετσέτα στους 
άντρες του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης Μανουσά- 
κη Σπύρο, αστυνόμο θ', Ευθυμιόπουλο Απόστολο, 
ονθ/νόμο, και Χριστοδούλου Γιώργο Αρχιφύλακα για 
την ανθρώπινη συμπαράστασή τους σε πρόσφατο 
τροχαίο ατύχημά τους.

-Ο  Εκπολιτιστικός και Λαογραφικός Όμιλος Κα
λυβιών Τρικάλων στην Τροχαία Τρικάλων για την πα
ρουσία του διοικητή της σε εκδήλωση του συλλόγου 
με θέμα την πρόληψη των Τροχαίων ατυχημάτων και 
την κυκλοφοριακή αγωγή.

-  Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΥ προς 
τον δ/ντή και τους άντρες της Αστυνομίας Ρόδου για 
την προσπάθεια που κατέβαλαν στον αγώνα μεταξύ

της ΡΟΔΟΥ Α.Ο. και του ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΥ για την διαφύ- 
λαξη της σωματικής ακεραιότητας των ποδοσφαιρι
στών και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

-Ο  κ. Μ. Στάμου της Budget Rent a car στον ανα
πληρωτή διοικητή του Α.Τ. Καστοριάς υπαστυνόμο κ. 
Ανδρικό και τους άνδρες του Τμήματος για τη συμβο
λή τους στην ανεύρεση κλεμμένου αυτοκινήτου της 
εταιρείας του.

— Το υπεραστικό ΚΤΕΛ νομού Ιωαννίνων στους α
στυνομικούς της Τροχαίας Ιωαννίνων που με την συ
νεχή και επιτυχημένη προσπάθειά τους συντέλεσαν 
στην πλήρη εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών τις μέρες 
των Χριστουγέννων αλλά και στην επίλυση κάθε κυ- 
κλοφοριακού προβλήματος μέσα και έξω από την πό
λη.

Ξένη Αλληλογραφία

Όσοι από τους συναδέλφους θέλουν να αλληλο
γραφήσουν με ξένους αστυνομικούς για διάφορα θέ
ματα (ανταλλαγή απόψεων, αστυνομικών εμβλημά
των, γνωριμία κ.τ.λ.) μπορούν να απευθυνθούν στις 
παρακάτω διευθύνσεις:

-CLAUDI VANDAMME, RUE BOIS DE COUTROUX 17, 
6031 MONCEAUS/SAMBRE, BELGIQUE. Είναι συλ
λέκτης αστυνομικών αντικειμένων και υπηρετεί 
στην αστυνομία του Βελγίου. Γλώσσα, Γαλλικά - 
Αγγλικά.

-JOHAN TARAGOLA, CYRIEL BUYSSESTRAAT, 9, 
Β-9100 LOKEREN BELGIUM. Είναι συλλέκτης αστυ
νομικών πηλικίων και σημάτων.

-ANTONIO Μ. SERRANITO, COMANDO DISTRITAL 
DA P.S.P., 2900 SETUBAL — PORTUGAL. 

-SIEGFRIED HERDE, PREYSINGPLATE 2/11, 8000 
MUNCHEN 80, WEST GERMANY.
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στ. Λαμβάνει, με προσωπική του ευθύνη, γνώση της 
υπηρεσίας που διατίθεται την επόμενη ημέρα.

2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλό- 
γως και για τους κοινοτικούς φύλακες.

Ά ρ θ ρ ο  3.
Χρόνος εργασίας και υποχρεώσεις πολιτικού προσω

πικού.

1. Το πολιτικό προσωπικό προσέρχεται στην Υπηρε
σία του και αναχωρεί σύμφωνα με το ωράριο εργα
σίας που ακολουθεί.

2. Το πολιτικό προσωπικό ακολουθεί το ωράριο εργα
σίας, που ισχύει κάθε φορά, για τις Δημόσιες Υπη
ρεσίες.

3. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω το πολιτικό προσωπι
κό, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας 
των Αστυνομικών Υπηρεσιών ή του είδους και της 
μορφής της υπηρεσίας και των ιδιαιτεροτήτων της 
παρεχομένης αστυνομικής εργασίας:

α. Ακολουθεί το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών που 
υπηρετεί, όταν το έργο που του έχει ανατεθεί εί
ναι απαραίτητο για την υποστήριξη της αποστολής 
των Υπηρεσιών αυτών.

β. Δύναται να καλείται για εργασία της αρμοδιότητάς 
του, εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι 
και κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του, οποιαδή
ποτε ώρα του 24ώρου, καθώς και την έκτη ημέρα 
της εβδομάδας, κατά την κρίση του Προϊσταμένου 
ή Διοκητή ή Διευθυντή της Υπηρεσίας και έγκριση 
της προϊσταμένης αυτού Υπηρεσίας.

γ. Στο πολιτικό προσωπικό που εργάζεται πέρα του 
προβλεπόμενου καθημερινού χρόνου εργασίας και 
του εβδομαδιαίου πενθήμερου, καταβάλλεται απο
ζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές δια
τάξεις.

4. Οι διατάξεις του δευτέρου εδάφιου της περίπτ. α' 
της παραγρ. 1 του άρθρου 1 και των δυο τελευ
ταίων εδαφίων της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του

παρόντος, έχουν εφαρμογή και για το πολιτικό 
προσωπικό των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμμα
τείας Δημόσιας Τάξης.

5. Ο χρόνος εργασίας του Πυροσβεστικού προσωπι
κού καθορίζεται από τις διατάξεις που διέπουν το 
Πυροσβεστικό Σώμα.

Ά ρ θ ρ ο  4.
Λεπτομέρειες και θέματα δευτερεύουσας φύ

σης, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρό
ντος Διατάγματος, ρυθμίζονται με Κανονιστική Δια
ταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ά ρ θ ρ ο  5.
Καταργούμενες Διατάξεις.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται 
κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυ
τού.

Ά ρ θ ρ ο  6.
Χρόνος έναρξης ισχύος.

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος 
αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Δη
μόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ
λεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 26 Ιανουάριου 1986 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 
και Δημόσιας Τάξης 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ
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τουρκικές δυνάμεις. Μ’ αυτή την προοπτική άλλωστε 
η Τουρκία συγκρότησε τον Απρίλη του 1975 μια νέα 
στρατιά, τη λεγάμενη «Στρατιά του Αιγαίου» με έδρα 
τη Σμύρνη και την παρέταξε στα παράλιά της, απένα
ντι στα ελληνικά νησιά. Ας θυμηθούμε επίσης την 
απειλή του Τούρκου υπουργού Εζεμπέλ στις 22.1.75, 
δηλαδή 5 μήνες μετά την επιδρομή στην Κύπρο ότι 
«η Κύπρος αποτελεί το πρώτο βήμα προς το Αιγαίο».

Η τουρκική πολιτική αποτελεί άρνηση της διε
θνούς νομιμότητας. Δεν μπορούσε να συμβαίνει δια
φορετικά αφού διεκδικεί ξένα εδάφη και όχι νόμιμα 
δικαιώματα. Και φυσικά ανάλογες είναι οι θέσεις και 
τα επιχειρήματα που προβάλλει για να θεμελιώσει τις 
αξιώσεις της.
•  Αρνείται να δεχτεί ότι τα ελληνικά νησιά που βρί
σκονται κοντά στις ακτές της έχουν δική τους υφα
λοκρηπίδα, όπως και οι ηπειρωτικές ακτές. Και επιμέ
νει ότι δε δεσμεύεται από τη Σύμβαση της Γενεύης 
του 1958 για την υφαλοκρηπίδα και τη Συνθήκη για 
το Δίκαιο της Θάλασσας, απλώς και μόνο γιατί δεν τις 
υπόγραψε.
•  Αρνείται να δεχτεί σαν τρόπο οριοθέτησης της υ
φαλοκρηπίδας την αρχή της μέσης γραμμής που ι
σχύει στην περίπτωση ακτών, οι οποίες βρίσκονται η 
μια απέναντι στην άλλη, με βάση μέτρησης τις ακτές 
της Μ. Ασίας και των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. 
Επιμένει να... αγνοηθούν τα νησιά και να ισχύσει η 
αρχή της μέσης γραμμής με βάση μέτρησης τις ηπει
ρωτικές ακτές Ελλάδας και Τουρκίας (διχοτόμηση 
της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου).
•  Ισχυρίζεται ότι η διαφορά της με την Ελλάδα δεν 
είναι νομικής και τεχνικής φύσης, αλλά πολιτικής. Το 
1974 όμως ο τότε Τούρκος πρωθυπουργός Μ. Ετσε- 
βίτ, είχε χαρακτηρίσει επανειλημμένα τη διαφορά 
σαν τεχνική και οικονομική.
•  Επικαλείται τη γεωμορφολογία του βυθού του Αι
γαίου και ισχυρίζεται ότι η υφαλοκρηπίδα του πελά- 
γους αποτελεί φυσική προέκταση της χερσονήσου 
της Ανατολίας.
•  Ενώ αρχικά είχε δεχτεί την προσφυγή στο Δικαστή
ριο της Χάγης, τώρα την απορρίπτει.

•  Προτείνει με επιμονή τη συνεκμετάλλευση των 
«αμφισβητούμενων» περιοχών. Δηλαδή, των ελληνι
κών περιοχών.
•  Επιδιώκει τη σύναψη συμφωνίας για την οριοθέτη- 
ση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου, κατά παρέκκλιση 
από τα διεθνή ισχύοντα και τη διεθνή πρακτική.
•  Υποστηρίζει, τέλος, ότι οι σεισμό γραφικές της έ
ρευνες στο Αιγαίο, έξω από τα χωρικά της ύδατα, δεν 
παραβιάζουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με το 
επιχείρημα ότι αφού δεν έχει γίνει οριοθέτηση της 
υφαλοκρηπίδας, δεν υπάρχει θέμα. Το ίδιο ισχυρίζε
ται κάι για την εκχώρηση αδειών στην Τουρκική Επι
χείρηση Πετρελαίων. (Βλέπε χάρτη 3 και σχέδια 5 και 
6).

Ειρήνη με ελευθερία
Η Ελλάδα επιθυμεί την ειρήνη στο Αιγαίο. Το από- 

δειξε στη διάρκεια 60 ετών. Αλλά δεν είναι διατεθει
μένη να την εξασφαλίσει θυσιάζοντας την ελευθερία 
της. Δέχεται να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτημα με 
την Τουρκία, αλλά όχι τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Για κάθε θέμα που αμφισβητείται μπορεί να ε
φαρμοστεί ο διεθνής νόμος και η διεθνής πρακτική, 
όπως λ.χ. στην περίπτωση της υφαλοκρηπίδας του 
Αιγαίου, της οποίας είναι αναγκαία η οριοθέτηση. Και 
αν η Τουρκία δεχόταν το ίδιο, δεν θα υπήρχε κρίση 
του Αιγαίου. Όμως η Τουρκία σε κανένα ζήτημα δε 
θέλει να εφαρμοστεί ο διεθνής νόμος. Και σε κανένα 
ζήτημα δεν ακολουθεί τη διεθνή πρακτική.

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν διαφορές 
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Υπάρχουν 
βλέψεις της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας.

Οι διαφορές μπορούν να συζητηθούν και να λυ
θούν. Αλλά οι εδαφικές βλέψεις δεν μπορούν να γί
νουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Καμιά χώρα δε 
διαπραγματεύεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Η Τουρκία δημιούργησε την κρίση του Αιγαίου. 
Στο χέρι της, συνεπώς, είναι να την τερματίσει. Και 
θα την τερματίσει αν σεβαστεί το διεθνή νόμο.

□
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01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1481 

ΤΗΣ ΓΓΔΤ

Ολόκληρο το κείμενο του νομοσχεδίου που τρο
ποποιεί διατάξεις του Νόμου 1481/1984 «Οργανισμός 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις.

Ψηφίστηκε στο πρώτο ΙΟήμερο του Απρίλη από τη 
Βουλή το νομοσχέδιο που τροποποιεί διατάξεις του 
Ν. 1481/84. Για την ενημέρωση των συναδέλφων το 
αναδημοσιεύουμε ολόκληρο όπως το πήραμε λίγες 
ώρες μετά την ψήφισή του και πριν την δημοσίευσή 
του στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 
1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
άλλες διατάξεις».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Η ψήφιση του ν. 1481/1984 ήταν το πρώτο και κύριο 
βήμα της θεσμικής παρέμβασης της Κυβέρνησης του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη δομή της Αστυνομίας. Με το νόμο αυτό τέθη
καν οι βάσεις και οι προϋποθέσεις για την αναδιοργάνωση 
και εκσυγχρονισμό των Σωμάτων Ασφαλείας με κατευθυ
ντήρια δομή τη δημιουργία μιας νέας Αστυνομίας.

Ενταγμένος ο ν. 1481/1984 στην πολιτική θεσμικών αλ
λαγών που το ΠΑΣΟΚ προώθησε σε σημαντικούς τομείς, 
αναμφισβήτητα καταγράφτηκε ως τομή σ’ ένα κρίσιμο και 
ευαίσθητο τομέα του Κράτους γιατί η ενοποίηση των Σωμά
των Ασφαλείας δεν ήταν απλά μια διοικητική, εκσυγχρονι

στική διαδικασία, επιτακτική βέβαια και απαραίτητη, αλλά 
κύρια είναι η υλοποίηση μιας νέας αντίληψης για τους μη
χανισμούς του Κράτους, τη σχέση τους με τον πολίτη, τη 
σύνδεσή τους με το μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.

Η πολιτική φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ και ο στόχος του είναι 
η διαμόρφωση μιας Αστυνομίας.
-  που δεν θα ιδιοποιείται καμία κοινωνική τάξη ούτε κανένα 

κόμμα
-  που θα παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες προς το κοινωνικό 

σύνολο
-  και που από μέσο κατασταλτικής κρατικής εξουσίας θα 

μετατρέπεται σε υπηρεσία κοινωνικής προσφοράς και 
στήριξης της λαϊκής κυριαρχίας.

Είναι αμετάθετο λαϊκό αίτημα για μια Αστυνομία δημο
κρατική, σύγχρονη, αποτελεσματική.

Στην κατεύθυνση αυτή ο ν. 1481/1984 ήταν η αρχή μιας 
προγραμματισμένης, ιεραρχημένης κυβερνητικής πολιτικής 
που έχει συνέχεια, συνέπεια και περιλαμβάνει σειρά μέτρων 
και βημάτων. Σ' αυτά εντάσσεται και το παρόν νομοσχέδιο 
που τροποποιεί διατάξεις του ν. 1481/1984.
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Αναμφισβήτητα η αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμμα
τείας Δημόσιας Τάξης έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά και 
αποτελέσματά της είναι ήδη ορατά στον κάθε πολίτη. Η Ελ
ληνική Αστυνομία αποτελεί μια υπαρκτή πραγματικότητα με 
ζωή, δράση και αποτέλεσμα. Ξεπερνώντας τις εμπειρίες του 
παρελθόντος τίθενται οι υποθήκες για το νέο πρόσωπο της 
Αστυνομίας.

Ήδη στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 1481/1984 έχουν υ
λοποιηθεί τους τελευταίους μήνες ή βρίσκονται στο στάδιο 
της υλοποίησης, σειρά σημαντικών μέτρων που εκφράζουν 
ακριβώς και το πνεύμα του νόμου.
-  Περιορισμός στην πολυδιάσπαση του αστυνομικού έργου.
-  Ενότητα και ταχύτητα δράσης κατά τόπο και αντικείμενο.
-  Απλούστευση διαδικασιών δράσης και μείωση της γρα

φειοκρατίας.
-Διοικητική αποκέντρωση και περιορισμός των κεντρικών 

Υπηρεσιών σε καθαρά επιτελική αποστολή.
-  Καθιέρωση λαϊκής εκπροσώπησης στο νόμο με τη Νομαρ

χιακή Αστυνομική Επιτροπή.
-Αποφασιστική μείωση αλληλοκαλυπτόμενων υπηρεσιών 

και διάθεση του προσωπικού σε μάχιμες υπηρεσίες.
-  Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και κα

θιέρωση κινήτρων για την προσέλκυση καταλλήλου επι
στημονικού προσωπικού.

-  Περιορισμός κόστους λειτουργίας.
2. Όμως η εμπειρία της μετάβασης από μια κατάσταση 

σε μια άλλη απαιτεί, συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο, 
επιβάλλει μέτρα διορθωτικά και προσαρμοστικά, που ακρι
βώς η ίδια η πράξη ανακαλύπτει.

Αυτό το στόχο ικανοποιεί το παρόν νομοσχέδιο.
Η φιλοσοφία, οι βασικές κατευθύνσεις και οι ρυθμίσεις 

του 1481/1984 δεν μεταβάλλονται. Η γενική διάρθρωση των 
υπηρεσιών παραμένει η ίδια, η δομή της Γενικής Γραμμα
τείας Δημόσιας Τάξης διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο γίνεται διορθωτική πα
ρέμβαση και αντιμετωπίζονται κύρια οργανωτικά, λειτουργι
κά και διαδικαστικά προβλήματα. Στοχεύει στη δημιουργία 
ορθολογικότερου οργανωτικού σχήματος, που διαθέτει με
γαλύτερη λειτουργική ευελιξία και αποτελεσματικότητα 
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, πάντοτε βέβαια στα πλαί
σια του Συντάγματος και των νόμων.

Επίσης καλύπτει κενά που παρουσιάστηκαν, διορθώνει 
τυχόν σφάλματα και διευκρινίζει αμφιβολίες που προέκυ- 
ψαν κατά την εφαρμογή.

Πρέπει να επισημανθεί βέβαια ότι με το προτεινόμενο 
νομοσχέδιο δεν περιορίζονται ούτε παραθλέπονται σε καμία 
περίπτωση τα νομοθετημένα δικαιώματα του προσωπικού. 
Αντίθετα βελτιώνονται οι διατάξεις που αφορούν τους ό
ρους και τις συνθήκες εργασίας τους.

3. Στην ανάλυση κατ' άρθρο, που ακολουθεί, αναφέρο- 
νται οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που γίνονται.

Με το άρθρο 1 του νομοσχεδίου αναδιατυπώνεται και 
συμπληρώνεται το άρθρο 11 του ν. 1481/1984 ώστε να πα
ρέχονται δυνατότητες ευελιξίας στην διάρθρωση των υπη
ρεσιών. Αυτό κρίνεται αναγκαίο, γιατί είναι αναμφισβήτητο 
ότι η αποτελεσματική προσαρμογή της δομής της Αστυνο
μίας σε νέες ή ειδικές συνθήκες, αποτελεί κρίσιμο παράγο
ντα για την αποδοτική λειτουργία της. Η εμπειρία και οι με
ταβαλλόμενες ανάγκες δεν μπορούν να συμβιβαστούν κάθε 
φορά με κάποιο άκαμπτο σχήμα.

Ειδικότερα προθλέπεται με έκδοση προεδρικών διαταγ
μάτων:

(1) Δυνατότητα αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και αντί
στοιχη κάλυψη σε προσωπικό.

(2) Σύσταση ενδιάμεσων θέσεων και βαθμών στη βαθμο

λογική κλίμακα.
(3) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των αστυνομικών 

σχολών.
(4) Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, απο

σπάσεων και αδειών προσωπικού καθώς και τα σχετικά με τη 
συγκρότηση των συμβουλίων προαγωγών, πειθαρχικών και 
άλλων συλλογικών διοικητικών οργάνων.

Επισημαίνεται η παράγραφος 2 που αφορά το Πυροσβε
στικό Σώμα για το οποίο διευκολύνεται η οργανωτική - λει
τουργική ευελιξία του, διασαφηνίζεται το καθεστώς του και 
παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης θεμάτων προσωπικού και 
εκπαίδευσης.

Με τις υπόλοιπες παραγράφους του άρθρου αυτού:
Θεσπίζονται περιορισμοί στην οργάνωση και λειτουργία 

ιδιωτικών επιχειρήσεων και γραφείων παροχής πληροφο
ριών και γενικά έργων ή υπηρεσιών αστυνομικής φύσης 
(παρ. 3).

Οι περιορισμοί αυτοί επιβάλλονται για λόγους δημόσιας 
τάξης και ασφάλειας, μέσα στα συνταγματικά πλαίσια. Οι ι- 
σχύουσες διατάξεις αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές στον 
έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να πα- 
ραβιάζονται συγκαλυμμένα οι διατάξεις που προστατεύουν 
τα συνταγματικά κατοχυρωμένα ατομικά και κοινωνικά δι
καιώματα των πολιτών (παρέμβαση στην ιδιωτική, οικογε
νειακή, κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα κλπ.).

Διευκρινίζονται θέματα που ρυθμίζονται με αστυνομικές 
διατάξεις, χωρίς να μεταβάλλεται το γενικό πλαίσιο αυτών 
των δυνατοτήτων. Επίσης ρυθμίζονται προβλήματα που 
προέκυψαν από την εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 
1339/1983 για το προσωπικό ασφάλειας των Τραπεζών, 
Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.

-Μεταβιβάζονται αρμοδιότητες, δικαίωμα λήψης απο
φάσεων και υπογραφών, με σχετική έγκριση του Υπουργού 
και σ’ άλλους βαθμοφόρους προϊσταμένους υπηρεσιών για 
την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων με στόχο να 
περιοριστεί η γραφειοκρατία και να εξυπηρετηθεί ο πολίτης.

-  Με την παράγραφο 8 καλύπτεται το νομοθετικό κενό 
για τη δυνατότητα προκήρυξης χρηματικών αμοιβών για πα
ροχή στοιχείων και πληροφοριών σε περιπτώσεις σοβαρών 
εγκλημάτων

Με το άρθρο 2:
-  Καθιερώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου για τη στέ

γαση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, με κα
θορισμό του τρόπου και της διαδικασίας στέγασης.

-  Απαλλάσσονται οι οφειλές των Δήμων προς το Δημόσιο 
από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που έγιναν για την κά
λυψη στεγαστικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με το άρθρο 3:
-Ο ι κοινοτικοί φύλακες εντάσσονται στις Διευθύνσεις 

Εσωτερικών των Νομαρχιών, ώστε να προσφέρουν τις υπη
ρεσίες τους στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της πε
ριφερειακής ανάπτυξης και διοίκησης σύμφωνα με τις αρ
μοδιότητες και το πρόγραμμα των Νομαρχιών.

Με το άρθρο 4:
-  Αποκαθίσταται το κατώτερο προσωπικό των Σωμάτων 

Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που κατά ο- 
ποιοδήποτε τρόπο διώχθηκε ή ταλαιπωρήθηκε στα χρόνια 
της δι κτατορίας (παρ. 2,3).

-Ο ι διατάξεις που εφαρμόζονται για το τεχνικό προσω
πικό που προέρχεται από τη Χωροφυλακή επεκτείνονται και 
στο τεχνικό προσωπικό που προέρχεται από την Αστυνομία 
Πόλεων. Έτσι επιτυγχάνεται ίση μεταχείριση του προσωπι
κού, που παρέχει όμοια εργασία και σε ομοειδείς υπηρεσίες 
(παρ. 5).
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Το βοηθητικό προσωπικό και οι καθαρίστριες του Υ
πουργείου διορίζονται σε οργανικές θέσεις μονίμων υπαλ
λήλων με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 1481 που 
εφαρμόστηκαν για αντίστοιχο προσωπικό (παρ. 6).

Τα πιο πάνω θέματα ρυθμίζονται με το προτεινόμενο νο
μοσχέδιο, το οποίο θέτουμε υπόψη σας για ψήφιση.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 1986 
Οι υπουργοί

Προεδρίας της Κυβέρνησης Εσωτερικών και Δημ. Τάξης 
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

Οικονομικών Δικαιοσύνης
Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ Γ.-Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
Περ/ντος, Χωρ. και Δημ. Έργων Εργασίας

Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπλ. Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης 

Αθ. ΤΣΟΥΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 
1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλ
λες διατάξεις.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 18 ν. 4661/1930 όπως αντικαταστάθηκε με το άρ
θρο 22 του ν. 6015/1934, και τροποποιήθηκε με άρθρο 46 
παράγραφος 6 ν. 671/1977 και άρθρο 1 παράγραφος 2 ν. 
340/1943.

«Άρθρο 18.

1. Προς εγκατάστασιν Πυροσβεστικού Σταθμού εν τινι 
πόλει, ο οικείος Δήμος υποχρεούται:

α. Εις την δωρεάν κατά πλήρη κυριότητα προς το Ελλη
νικόν Δημόσιον παραχώρησιν οικοπέδου ή προκειμένου πε
ρί εγκαταστάσεως πλειόνων Σταθμών εν των Δήμω, οικοπέ
δων καταλλήλων δια την εν αυτοίς ανέγερσιν των κτιρίων 
των Πυροσβεστικών Σταθμών μετά Συνεργείου, εφόσον εν 
τη πόλει ιδρυθήσεται τοιούτον.

β. Εις την δαπάνην διοχετεύσεως εις τους Πυροσβεστι
κούς Σταθμούς και δωρεάν παραχώρησιν ύδατος, επαρκούς 
δια τας ανάγκας αυτών και την συντέλεσιν του Πυροσβεστι
κού των έργου.

2. Δ ί αποφάσεως του Υπουργού της Δημοσίας Τάξεως 
στηριζομένης εις σύμφωνον γνώμην του Κατωτέρου Συμ
βουλίου Πυροσβεστικού Σώματος, τη προτάσει του Αρχη
γού του Πυροσβεστικού Σώματος, δύναται να προτιμάται 
δήμος τις εις την εγκατάστασιν εν αυτών Πυροσβεστικού 
Σταθμού, εφ' όσον ούτος αναλαμβάνει:

α. Να παράσχη αντί οικοπέδου κατάλληλον οίκημα προς 
στέγασιν του Σταθμού, υποχρεούμενος εις την, δαπάναις 
αυτού και συμφώνως ταις υποδείξεσι της Υπηρεσίας, συ- 
μπλήρωσιν και διαρρύθμισιν του οικήματος τούτου, περιε
χομένου κατά πλήρη κυριότητα εις το Ελληνικόν Δημόσιον 
μετ’ απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

δ. Την κατασκευήν και τοποθέτησιν εν τη πόλει, συμφώ
νως ταις υποδείξεσι της Υπηρεσίας, υδαταποθηκών ή υδρο- 
στομίων, των τελευταίων τούτων εφ’ όσον εν τη πόλει υ
πάρχει υδρονομικόν δίκτυον».

Αθήνα, 10 Μαρτίου 1986 
Ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης 

Α. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 «Οργανισμός 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις.

i

Άρθρο 1.
1. Το άρθρο 11 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152) αντικαθίστα

ται ως εξής:

«Άρθρο 11.
Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών.

1. Με προεδρικά διατάγματα εκδιδόμενα ύστερα απο 
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης 
μπορεί, και κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων, α) 
να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λει
τουργία, την έδρα, τις αρμοδιότητες και την αντιστοιχία των 
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης, β) να 
αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται 
υφιστάμενες υπηρεσίες και να συνιστώνται νέες, γ) να αυ
ξάνονται ή να μειώνονται οι οργανικές θέσεις όλων των κα
τηγοριών προσωπικού της πιο πάνω Γενικής Γραμματείας ή 
να συνιστώνται νέες κατηγορίες και θέσεις, δ) να συνιστώ- 
νται θέσεις και ενδιάμεσοι βαθμοί στην υφιστάμενη βαθμο
λογική κλίμακα του αστυνομικού προσωπικού και να ρυθμί
ζονται τα θέματα άσκησης αρμοδιότητας, αντιστοιχίας, ιε
ραρχίας, χρόνου υπηρεσίας και μισθού προς τους στρατιω
τικούς του στρατού ξηοάς, προσόντων, διαδικασίας επιλο
γής, τοποθετήσεων, μεταθέσεων, κρίσεων, προαγωγών, 
ορίου ηλικίας για προαγωγές, αποστρατείες, ανάκλησης 
ανωτάτων αξιωματικών στην ενεργό υπηρεσία και κάθε άλλο 
συναφές προς τους βαθμούς αυτούς θέμα, ε) να καταργού- 
νται θέσεις και ενδιάμεσοι βαθμοί στην υφιστάμενη βαθμο
λογική κλίμακα του αστυνομικού προσωπικού και να ρυθμί
ζεται κάθε συναφές προς την κατάργηση θέμα, στ) να ρυθ
μίζονται θέματα άσκησης αρμοδιότητας, αντιστοιχίας, ιε
ραρχίας και μισθού προς τους στρατιωτικούς του στρατού 
ξηρός, προσόντων, διαδικασίας επιλογής τοποθετήσεων, 
εντοπιότητας, μεταθέσεων, κρίσεων, προαγωγών, ορίου 
ηλικίας, αποστρατείας και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 
υπηρεσιακή κατάσταση του αστυνομικού προσωπικού, ζ) να 
ιδρύονται νέες, να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται 
υφιστάμενες σχολές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του 
προσωπικού, να καθορίζονται τα σχετικά με τη λειτουργία 
τους, τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των εκπαι
δευτικών και των εκπαιδευομένων θέματα, τα θέματα της 
κάλυψης των σχετικών δαπανών και αποζημιώσεων και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, η) να μεταβάλλονται τα τυπικά 
ή ουσιαστικά προσόντα για την πρόσληψη αστυνομικού 
προσωπικού ή την εισαγωγή του σε αστυνομικές σχολές, θ) 
να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, 
αδειών, αποζημιώσεων του αστυνομικού προσωπικού ή να 
ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουρ
γίας των συμβουλίων κρίσεων, προαγωγών, των πειθαρχι
κών συμβουλίων και των άλλων συλλογικών διοικητικών ορ
γάνων κεντρικών και περιφερειακών της Γενικής Γραμμα
τείας Δημόσιας Τάξης.

Για τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή 
ως μελών στα συλλογικά όργανα της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Τάξης και εκπροσώπων άλλων Δημόσιων υπηρε
σιών, δικαστικών και στρατιωτικών αρχών ή δημόσιων οργα
νισμών και Ο.Τ.Α. τα σχετικά προεδρικά διατάγματα προτεί- 
νονται και από τον συναρμόδιο Υπουργό. Στις περιπτώσεις 
που με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 ρυθμι-
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ζονται θέματα που σχετίζονται με το Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας, προτείνονται και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυ
νας ως συναρμόδιο.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Δημό
σιας Τάξης ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και 
λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δη
μόσιας Τάξης καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την α
στυνομική δύναμη, την άσκηση των αστυνομικών καθηκό
ντων και τη συντήρηση του υλικού των αστυνομικών υπηρε
σιών.

3. Τα προεδρικά διατάγματα, του άρθρου αυτού μπορεί 
να κωδικοποιούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται 
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημό
σιας Τάξης και απαρτίζουν τον εσωτερικό κανονισμό της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας 
Τάξης ιδρύονται, καταργούνται και συγχωνεύονται υπηρε
σίες κατώτερες του τμήματος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας 
Τάξης, ιδρύονται και λειτουργούν αστυνομικές υπηρεσίες 
για την αντιμετώπιση προσωρινών αναγκών τάξης και ασφά
λειας, χωρίς αντίστοιχη αύξηση οργανικών θέσεων αστυνο
μικού προσωπικού, και καταργούνται με όμοια απόφαση ό
ταν εκλείψουν οι λόγοι ίδρυσής τους. Η προσωρινή λει
τουργία των υπηρεσιών αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το 
ένα (1) έτος από την έναρξή της.

6. Με βάση τη διάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών 
και τις πράξεις που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο αυτό 
καταρτίζεται ο πίνακας χωρογραφικής κατανομής των υπη
ρεσιών, ο οποίος κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Ε
σωτερικών και Δημόσιας Τάξης και δεν δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυθερνήσεως.

7. Αν με βάση τις πιο πάνω εξουσιοδοτικές διατάξεις συ- 
νιστώνται νέες, οργανικές θέσεις ή ρυθμίζονται θέματα μι
σθού και αποζημιώσεων, το σχετικό προεδρικό διάταγμα 
προτείνεται και από τον Υπουργό Οικονομικών».

2. Το Πυροσβεστικό Σώμα και το πυροσβεστικό προσωπι
κό του διέπεται από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την ε
φαρμογή του ν. 1481/1984. Οι εξουσιοδοτήσεις του παρό
ντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και για τα θέματα του 
Πυροσβεστικού Σώματος και του πυροσβεστικού προσωπι
κού του.

3. Το εδάφιο θ ' της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 
1481/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης α
στυνομικής άδειας για σύσταση, οργάνωση και λειτουργία 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, εταιρειών και γραφείων παροχής 
πληροφοριών (ντεντέκτιβς) ή υπηρεσιών αστυνομικής φύ
σης καθώς και τα προσόντα και τις υποχρεώσεις του προ
σωπικού της».

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 προστίθε
νται εδάφια ε και στ ως εξής:

«ε. Τήρηση τάξης και κυκλοφορίας σε δημόσιες συνα
θροίσεις, εκδηλώσεις και γενικά σε κοινόχρηστους χώ
ρους» .

«στ. Ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρ
μογή του παρόντος νόμου ή διατάξεων άλλων νόμων με 
τους οποίους ανατίθενται στην Ελληνική Αστυνομία καθή
κοντα και αρμοδιότητες συναφείς με την αποστολή της, ό
ταν η ρύθμισή τους δεν προβλέπεται ειδικότερα από τους 
νόμους αυτούς».

5. Στο άρθρο 12 του ν. 1481/1984 προστίθεται παρ. 10 ως 
εξής:

«10. Το άρθρο 19 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ Α' 35) αντικαθί
σταται ως εξής:

«Άρθρο 19.

1. Για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστά
σεων ή χώρων ή τη συνοδεία χρηματαποστολών ν.π.δ.δ., 
τραπεζών, ταμιευτηρίων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοι
νής ωφέλειας, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάθε 
φύσης επιχειρήσεων, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, επι
τρέπεται η πρόσληψη από αυτές ιδιωτών μετά από επιλογή, 
από τον Υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και ύ
στερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας, νομικού 
προσώπου, οργανισμού ή επιχείρησης. Απασχόληση των 
ιδιωτών αυτών σε έργα άσχετα από εκείνα για τα οποία 
προσλαμβάνονται απαγορεύεται.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Δημό
σιας Τάξης, καθορίζονται για τους ιδιώτες αυτούς:

α. Τα ειδικότερα προσόντα.
β. Ο τρόπος και η διαδικασία της επιλογής.
γ. Η οπλοφορία, κατά τις διατάξεις που ισχύουν.
δ. Η εκπαίδευσή τους στις αστυνομικές σχολές.
ε. Η στολή που θα πρέπει να φέρουν.
στ. Τα πειθαρχικά αδικήματα κατά την εργασία ή εκτός 

αυτής και ο τρόπος βεβαίωσής τους καθώς και η πειθαρχική 
διαδικασία, οι πειθαρχικές ποινές και ο τρόπος επιβολής 
τους.

ζ. Τα πειθαρχικά αδικήματα που δικαιολογούν λύση της 
σύμβασης εργασίας και απόλυσης καθώς και ο τρόπος ανά
κλησης πρόσληψης ή απόλυσης για λόγους πειθαρχίας ή 
υπηρεσιακής ανεπάρκειας.

η. Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του 
άρθρου αυτού.

3. Οι αποδοχές και οι δαπάνες για την προμήθεια ειδών 
στολής και οπλισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού 
αυτού βαρύνουν τον εργοδότη.

4. Οι συμβατικές εργασιακές σχέσεις εργοδότη και εργα
ζόμενου και τα εν γένει δικαιώματα και υποχρεώσεις των 
ρυθμίζονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι 
αποδοχές των προσλαμβανομένων, σύμφωνα με τις διατά
ξεις του άρθρου αυτού, δεν μπορούν να ορίζονται κατώτε
ρες των αποδοχών του πρωτοδιοριζόμενου αστυφύλακα.

5. Λύση της σύμβασης εργασίας δικαιολογείται:
α. Για πειθαρχικούς λόγους ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια.
β. Λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή λήξης του χρόνου 

διάρκειάς της ή απόλυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας.

6. Την απόλυση δικαιούται να ζητήσει και η αστυνομική 
υπηρεσία που ορίζεται για την εποπτεία του απασχολουμέ- 
νου για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο α' της 
προηγούμενης παραγράφου.

7. Η αποζημίωση λόγω απόλυσης ή καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας καταβάλλεται από τον εργοδότη, σύμ
φωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της εργατικής νομο
θεσίας. Το Δημόσιο δεν υποχρεούται σε αποζημίωση απο- 
λυομένου ή τρίτου για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την 
εκτέλεση της εργασίας του».

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 αντι
καθίσταται ως εξής:

«2. Οι λέσχες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη υλικών, 
ψυχαγωγικών και πολιτιστικών αναγκών του προσωπικού και 
απαλλάσσονται από φόρους και κάθε είδους τέλη. Τα τυχόν 
προκύπτοντα οικονομικά πλεονάσματα διατίθενται με από
φασή του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης για 
ενίσχυση της λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων και 
την ικανοποίηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών αναγκών 
του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης».

7. Στο άρθρο 32 του ν. 1481/1984 η παρ. 2 αντικαθίσταται 
ως εξής:
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«2. Ο Αρχηγός, οι προϊστάμενοι των κλάδων, και οι διευ
θυντές των γενικών αστυνομικών διευθύνσεων, των αστυ
νομικών διευθύνσεων και των διευθύνσεων των υπηρεσιών 
μπορεί να μεταβιβάζουν ύστερα από έγκριση του Υπουργού 
Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης σε υφισταμένους τους το 
δικαίωμα υπογραφής με «εντολή» τους για θέματα της αρ- 
μοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους μεταβίβασε με 
απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης 
ή οι προϊστάμενοί τους».

8. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 1481/1984 δεν εφαρμό
ζεται για το πολιτικό προσωπικό.

9. Στο άρθρο 39 του ν. 1481/1984 προστίθεται παρ. 7 ως 
εξής:

«7. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης μπορεί 
με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως να προκηρύσσει χρηματικές αμοιβές για παροχή 
στοιχείων και πληροφοριών σε οποιονδήποτε τις παρέχει, 
πσυ θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων και 
την αποκάλυψη και σύλληψη των δραστών των εγκλημάτων 
αυτών».

■ 10. Στο άρθρο, 40 του ν. 1481/1984 προστίθεται παρ. 3 
ως εξής:

«3. Οι ποινικές και δικονομικές διατάξεις των άρθρων 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154 και 163 του β.δ. 
της 31-12-1957/20-1-1958 (ΦΕΚ 11) διατηρούνται σε ισχύ για 
το αστυνομικό προσωπικό» με την επιφύλαξη άλλων ποινι
κών διατάξεων με τις οποίες τιμωρούνται βαρύτερα τα αδι
κήματα αυτά.

Άρθρο 2
Στέγαση υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος.

1. Οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στεγάζο
νται σε κτίρια του Δημοσίου ή ιδιωτικά κτίρια που μισθώνο
νται με δαπάνες του, εφόσον αναγείρονται ή προσαρμόζο
νται και εξυπηρετούν λειτουργικά και χωροταξικά τις ανά
γκες τους. Για λόγους δημόσιας ωφέλειας επιτρέπεται η 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων υπέρ και με δαπάνη 
του δημοσίου, για τη στέγαση πυροσβεστικών υπηρεσιών. 
Οι δαπάνες για τη μίσθωση ιδιωτικών κτιρίων και χώρων ε
γκατάστασης πυροσβεστικών υπηρεσιών βαρύνουν τις σχε
τικές πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξό
δων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης.

2. Οι δήμοι και οι κοινότητες περιλαμβάνουν υποχρεωτι
κά στα εκπονούμενα, τροποποιούμενα ή επεκτεινόμενα οι
κιστικά σχέδια εκτάσεις, χωροταξικά και λειτουργικά κατάλ
ληλες για την ανέγερση κτιρίων στέγασης και εγκατάστασης 
πυροσβεστικών υπηρεσιών.

3. Η εκπόνηση μελετών, η κατασκευή ή η μετατροπή κτι
ρίων στέγασης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, γίνονται από 
τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με δαπάνες που βαρύ
νουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η παράγραφος 
αυτή εφαρμόζεται και για τις συναφείς υπηρεσιές που λει
τουργούν μέσα σε λιμενικές εγκαταστάσεις και τα πολιτικά 
αεροδρόμια. Για τα ειδικότερα θέματα χωροταξικού σχεδια- 
σμού και λειτουργικότητας των κτιριακών αυτών εγκατα
στάσεων οι τεχνικές υπηρεσίες συνεργάζονται με το Αρχη
γείο Πυροσβεστικού Σώματος.

4. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθμιση κτι- 
ριακών εγκαταστάσεων του δημοσίου, που στεγάζουν πυ
ροσβεστικές υπηρεσίες, γίνονται με μέριμνα των τεχνικών 
υπηρεσιών των κατά τόπους Νομαρχιών, ύστερα από πρό
ταση των στεγαζομένων υπηρεσιών.

5. Η μελέτη, κατασκευή, μετατροπή, συντήρηση και λει
τουργία εγκαταστάσεων που στεγάζουν πυροσβεστικές υ
πηρεσίες σε αεροδρόμια και μονάδες της πολεμικής αερο
πορίας γίνονται με μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυ
νας / ΓΕΑ, σε συνεργασία με το Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώματος.

6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται τα 
θέματα οργάνωσης και λειτουργίας πυροσβεστικών υπηρε
σιών σε πολιτικά αεροδρόμια, λιμενικές εγκαταστάσεις κα
θώς και σε αεροδρόμια και μονάδες της πολεμικής αεροπο
ρίας.

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για πυρο
σβεστικές υπηρεσίες που στεγάζονται σε δημοτικά ή κοινο
τικά κτίρια, καταβάλλεται στους δήμους ή τις κοινότητες 
ανάλογο μίσθωμα από το δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις για τη μίσθωση ακινήτων στέγασης δημοσίων 
υπηρεσιών. Οι οφειλές δήμων ή κοινοτήτων προς το δημό
σιο από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για στέγαση πυρο
σβεστικών υπηρεσιών αποσθένονται.

8. α. Οι φορείς δικτύων ύδρευσης πόλεων, οικισμών και 
λοιπών περιοχών υποχρεούνται να τοποθετούν πυροσβε
στικά υδροστόμια με δαπάνες τους σύμφωνα με τις υποδεί
ξεις της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας, και να διαθέ
τουν δωρεάν νερό για τις ανάγκες πυρόσβεσης και την 
πραγματοποίηση πυροσβεστικών ασκήσεων. Για το σκοπό 
αυτό εγγράφουν υποχρεωτικά στον ετήσιο προϋπολογισμό 
εξόδων τους τις απαραίτητες πιστώσεις.

β. Σε δίκτυα ύδρευσης που λειτουργούν με πρωτοβουλία 
ιδιωτών τοποθετούνται πυροσβεστικά υδροστόμια με μέρι
μνα των τεχνικών υπηρεσιών των κατά τόπους Νομαρχιών, 
ύστερα από πρόταση των πυροσβεστικών υπηρεσιών σύμ
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση δημό
σιων έργων. Οι δαπάνες εγκατάστασης και κατανάλωσης 
νερού για τις πυροσβεστικές ανάγκες βαρύνουν το δημό
σιο.

9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταρ- 
γείται το άρθρο 18 του ν. 4661/1930 (ΦΕΚ 135) όπως αντικα- 
ταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 6015/1934 (ΦΕΚ 154).

Άρθρο 3.
Το άρθρο 9 του ν. 1481/1984 αντικαθίσταται ως εξής

«Άρθρο 9.

1. Οι κοινοτικοί φύλακες ανήκουν στη δύναμη της Διεύ
θυνσης Εσωτερικών των Νομαρχιών.

2. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, τους ανατίθενται 
είτε καθήξοντα που ορίζονται στο ν.δ. 3030/1954 (ΦΕΚ A 
244) όπως ισχύει, είτε έργα εξυπηρέτησης των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ., ή άλλων δη
μοσίων υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται ο τρόπος άσκησης των κα
θηκόντων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Άρθρο 4.
Μεταβατικές Διατάξεις.

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 62 του ν. 1481/1984 συ
μπληρώνεται ως εξής:

«4... Μέχρι να εκδοθούν οι κανονισμοί που προβλέπονται 
με το ν. 1481/1984 ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας 
Τάξης, μπορεί με απόφασή του, να καθορίζει ποιος από
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τους αντίστοιχους κανονισμούς της πρώην Χωροφυλακής ή 
Αστυνομίας Πόλεων θα εφαρμόζεται».

2. Ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες και 
αντίστοιχοι των Σωμ. Ασφαλείας και του Πυρ/κού Σώματος 
που αποκαταστάθηκαν κατ' εφαρμογή του ν.δ. 119/1974 
(ΦΕΚ 312), jrou ν. 14/1975, του ν. 81/1975 (ΦΕΚ 143) και των 
άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 1339/1983 εφόσον δεν εξελίχθη
καν σε αξιωματικούς σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 
για τη βαθμολογική εξέλιξη του αστυνομικού προσωπικού 
προάγονται αυτοδικαίως στον επόμενο βαθμό από την 
1-6-1986.

3. Οι ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες 
της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, που εξήλθαν από την 
υπηρεσία πριν την έναρξη, ισχύος του παρόντος νόμου 
προάγονται αυτοδικαίως κατά έναν επί πλέον των ανωτέρω 
βαθμό, από 1-6-1986, χωρίς να δικαιούνται αναδρομική λή
ψη αποδοχών, σύνταξης και εφ’ άπαξ βοηθημάτων ή Επιδο
μάτων από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.

4. Οι υγειονομικοί αξιωματικοί με το βαθμό του υπαστυ- 
νόμου που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία κατά την 
έναρξη ισχύος αυτού του νόμου προάγονται αυτοδικαίως 
στο βαθμό του αστυνόμου θ'.

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 
1481/1984 εφαρμόζονται και για το αστυνομικό προσωπικό 
που εντάχθηκε από την Αστυνομία Πόλεων και τη Χωροφυλα
κή εφόσον κατά το χρόνο ένταξής του υπηρετούσε σε ανάλο
γες τεχνικές υπηρεσίες και διέθετε τα ίδια προσόντα. Οι ειδι
κότερες προϋποθέσεις, και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη 
μετάταξη και τη βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη του προσω
πικού αυτού καθορίζονται με εφ' άπαξ εκδιδόμενο προεδρι
κό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών 
και Δημόσιας Τάξης. Κατά τα λοιπά και για το προσωπικό 
αυτό εφαρμόζεται η παράγραφος 10 του άρθρου 48 του ν. 
1481/1984.

6. Το βοηθητικό προσωπικό και οι καθαρίστριες των εδα
φίων δ και ε της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 
1481/1984 που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου ή αορίστου χρόνου πριν από την 18-9-1984, μπορεί 
να διοριστεί σε οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων με τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του 
ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 
Οι ενδιαφερόμενοι να διοριστούν πρέπει να υποβάλουν αίτη
ση μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής αρχίζει 
από 1-1-1987.

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρό
ταση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης κωδικο- 
ποιούνται και ενσωματώνονται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις 
νόμων και νομοθετικών διαταγμάτων που ισχύουν για το προ
σωπικό και τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος. Κατά την κωδικοποίηση αυτήν επο- 
τρέπεταιη αλλαγή της σειράς των άρθρων, η παράλειψη κα- 
ταργηθεισών και μεταβατικών διατάξεων που έληξε ο χρόνος 
ισχύος τους, η διόρθωση φράσεων που περιέχουν κανόνες 
που καταργήθηκαν καθώς και η διατύπωση όλων των διατά
ξεων στη δημοτική γλώσσα, χωρίς αλλοίωση της έννοιάς 
τους. Για τα λοιπά θέματα της κωδικοποίησης εφαρμόζεται η 
παράγραφος 6 του άρθρου 54 του ν. 1481/1984.

Αρθρο 5.

Απάτην έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε 
γενική ή ειδική διάταξη που αντίκεται στις διατάξεις του.

Άρθρο 6.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 671/1977 (ΦΕΚ 
2361) προστίθεται εδάφιο ε) ως εξής:

«ε. Οι αστυνόμοι β ' που προέρχονται από παραγωγική 
σχολή αξιωματικών προάγονται στον ανώτερο βαθμό ανεξάρ
τητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, όταν συ
μπληρώνουν 13 έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας ως 
μόνιμοι αξιωματικοί, από τα οποία τρία έτη στο βαθμό του 
αστυνόμου θ’».

Άρθρο 7.

Οι αστυκτηνίατροι αξιωματικοί εκτελούν τα καθήκοντά 
τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε όλη την περιφέ
ρεια που έχει τοπική αρμοδιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Αρθρο 8.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 61 του ν. 1481 /1984 αντικαθί
σταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«5. Υποθέσεις που αφορούν εγκλήματα, τα οποία τελέ- 
σθηκάν από προσωπικό της Χωροφυλακής πριν να ισχύσει ο 
παρών νόμος, εφόσον δεν εκδικάσθηκαν από τα στρατοδι
κεία, διαβιβάζονται στα τακτικά δικαστήρια, ανεξάρτητα αν το 
προσωπικό αυτό εντάχθηκε ή δεν εντάχθηκε στην Ελληνική 
Αστυνομία».

Άρθρο 9.

Στις επιχειρήσεις που διατάσσεται κλείσιμο σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273), εφόσον υπάρχουν 
εκτρεφόμενα ζώα, τα οποία δεν απομακρύνει ο υπεύθυνος 
επιχειρηματίας, τάσσεται από το νομάρχη προθεσμία τουλά
χιστον 30 ημερών για την απομάκρυνσή τους. Όταν παρέρχε
ται άπρακτη η προθεσμία, επιτροπή, που συγκροτείται με 
απόφαση του νομάρχη και απαρτίζεται από τον οικείο αστυ
νομικό διοικητή, το νομοκτηνίατρο και τον προϊστάμενο του 
τμήματος υγείας της νομαρχίας, προβαίνεισε κατάσχεση των 
μη απομακρυθέντων ζώων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 268 
του Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας και σε απευθείας πώλη
ση χωρίς άλλες διατυπώσεις. Εάν ο αριθμός των ζώων είναι 
μεγάλος, τίθενται σε μεσεγγύηση του δήμου ή της κοινότη
τας και η πώλησή τους γίνεται σταδιακά. Σε περίπτωση που 
δεν εμφανίζονται αγοραστές η επιτροπή αποφασίζει κατά 
την κρίση της για δωρεάν διάθεση των ζώων στις Ένοπλες 
Δυνάμεις ή κοινωφελή ιδρύματα ή για τη θανάτωσή τους, 
εφόσον προκύψουν προβλήματα δημόσιας υγείας. Όλα τα 
έξοδα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυ
τής βαρύνουν τον υπεύθυνο επιχειρηματία. Η επιτροπή α
παλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη του 
ζωικού πληθυσμού ή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης 
που δεν συμμορφώνεται με τις νόμιμες αποφάσεις.

Άρθρο 10.

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυθερνήσεως.
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Οδηγίες για 
σεισμική προστασία 

στο σπίτι σ α ς

Ελέγχετε συχνά τη στέγη, τη καπνοδόχο και τα κεραμίδια, 
για να διαπιστώνετε τη σταθερότητά τους.

Αντικαταστείστε τα βαριά αντικείμενα που κρέμονται 
πάνω από κρεββάτια, με ελαφρότερα,

12
Εντοπίστε από πριν τις θέσεις 
του γενικού διακόπτη του 
ηλεκτρικού, του γκαζιού και 
του νερού για να μπορείτε 
γρήγορα να τους κλείσετε 
σε περίπτωση ανάγκη·

Στερεώστε γερά τα φωτιστικά σας.

Στερεώστε τα βαριά 
και ψηλά έπιπλα 
με στηρίγματα στο τοίχο.

Στερεώνετε τους θερμοσίφωνες 
με μεταλλικά στηρίγματα.

Q  Μη τοποθετείτε γλάστρες 
σε σημεία που υπάρχει > 

\  κίνδυνος να πέσουν. /

Χρησιμοποιείτε ευ *  
συνδέσμους για τη < 
των συσκευών I II ■  
με τις εγκαταστάσε

10
Βάλτε μανταλοσύρτες 
ασφαλείας 
στα ντουλάπια 
για να αποτρέψετε 
το άνοιγμά τους.

Δ ιατηρείτε για περίπτωση 
ανάγκης, ξηρά τρόφιμα 
και κονσέρβες, 
πόσιμο νερό, φάρμακα 
για τις Πρώτες Βοήθειες, 
φακό, φορητό ραδιόφωνο 
και μπαταρίες.

Τοποθετείστε τους πυροσβεστήρες 
σε προσιτό μέρος του σπιτιού.

Απομακρύνετε από τις εξόδους 
τα βαριά αντικείμενα 
και αυτά που στηρίζονται 
σε ρόδες και μπορούν μόνα τους 
να μετακινηθούν.

Βάλτε τα εύθραυστα 
αντικείμενα 
σε χαμηλά 
και ασφαλή μέρη.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Λ ^  η  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
I Ι· ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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